Lampa uliczna LED
100W - PD100LS
OUTLET
Cena: 294,00

zł / szt.

Kod: PD100LS_OUTLET
ID: 226
Producent: POLED
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA: Lampa pochodzi ze zwrotu konsumenckiego. Posiada
ukruszony narożnik, który nie wpływa na szczelność czy poprawność
pracy lampy. Na lampę udzielamy pełnej 36 miesięcznej gwarancji
producenta.
Lampa uliczna LED PD100LS to energooszczędna lampa zewnętrzna nowej generacji, służąca do oświetlenia
min.: ulic, podjazdów, parków, alejek i placów. Stanowi najlepszą alternatywę dla tradycyjnych opraw ulicznych
z lampami sodowymi, rtęciowymi i metahalegonowymi o mocy do 350W.
Oferowane przez nas lampy LED wykonane są z najwyższej jakości komponentów produkowanych przez znane i
cenione na całym świecie firmy. Diody LED firmy Bridgelux oraz niezawodne zasilacze gwarantują nieosiągalną
dla innych produktów realną wydajność świetlną – powyżej 90lm/W.
W porównaniu z popularną lampą sodową, lampa LED pobiera 60% - 70% mniej energii elektrycznej przy
zachowaniu 4-5 razy większej żywotności. Dzięki temu, zwrot z inwestycji osiągnięty zostanie już po kilkunastu
miesiącach eksploatacji.
Oferowana lampa przystosowana jest do montażu na standardowym słupie o średnicy od 42 - 60 mm. Zasilana
jest napięciem 230V, posiada klasę wodoszczelności i pyłoszczelności IP65. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia
równomiernie oświetla dużą powierzchnię. Jest odpowiednikiem lampy sodowej o mocy do 350W.
Lampa uliczna LED nie daje efektu pulsacji światła. Posiada bardzo wysoki, bliski 100% wskaźnik oddawania
barw. Emitowana przez lampę barwa światła - biała zimna. Dla tej barwy światła kamery przemysłowe uzyskują
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największą rozróżnialność szczegółów.
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Od poprzednich generacji źródeł światła diody LED różnią się bardzo krótkim czasem włączenia
i wyłączenia.
tel. +48 533
030 501

sklep@poled.eu
www.poled.eu

Czas włączenia diod LED nie przekracza 100ns, a czas wyłączenia 200ns.

Funkcje:
●
●
●

Wodoszczelność i pyłoszczelność klasy IP65,
Mocowanie na słup,
Odporność na warunki atmosferyczne,

Informacje podstawowe:
●
●
●

Jakość produktu klasy HEAVY DUTY,
Gwarancja 36 miesięcy,
Energooszczędność klasy A,

Parametry techniczne:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Moc: 100W,
Źródło światła: 96 diod LED,
Typ diody LED: 1W LED Bridgelux,
Temperatura barwowa: zimny biały 6500K,
Wydajność: >90 lm/W,
Temperatura pracy: od -30 do 60°C,
Kąt świecenia: 120°,
Zasilanie lampy 85~265V, 50/60Hz,
Wymiary: 55,2 x 25,7 x 7,7 cm,
Mocowanie: rura fi 40 - 60 mm,
Materiał wykonania: aluminium, szkło, stal narzędziowa,
Kolor: czarno-szary,
Wymiary opakowania: 60,5 x 30,5 x 11,5 cm,

Zawartość zestawu:
●
●

Lampa led,
Karta gwarancyjna.
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