URAN 10 LED
Oprawa

montowana

w

podłożu,

przeznaczona

do

oświetlenia iluminacyjnego małej architektury i zieleni.
Dzięki

specjalnej

konstrukcji

obudowy

maksymalne

obciążenie oprawy przy prędkości najazdu samochodem 40
km/h wynosi 3000 kg. Oprawa z dyfuzorem ze szkła
hartowanego przeźroczystego lub matowego. System
oferuje

sześć

rozsyłów

światła.

Typ

montażu:

Do

wbudowania; Miejsce montażu: Grunt, Podłoga; Strumień
świetlny: 100lm - 330lm; Skuteczność świetlna: 83lm/W;
Temperatura barwowa najbliższa: 3000K, 4000K ; Ogólny
wskaźnik

oddawania

barw

(Ra):

>80;

Standardowe

odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób
rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości:
120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°; Charakter rozsyłu
światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości:
symetryczny, eliptyczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 2W - 4W;
Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP:
Typ montażu

Do wbudowania

Miejsce montażu

Grunt, Podłoga

Strumień świetlny

100lm - 330lm

Skuteczność świetlna

83lm/W

Temperatura barwowa
najbliższa
Ogólny wskaźnik oddawania
barw (Ra)
Standardowe odchylenie
dopasowania kolorów (SDCM)

3000K, 4000K

SDCM <3
bezpośredni

Kąt rozsyłu światłości

120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°

Charakter rozsyłu światłości

bardzo szeroki

Geometria rozsyłu światłości

symetryczny, eliptyczny

Napięcie

230V AC

Moc

2W - 4W

Sterowanie przewodowe

ON/OFF

Stopień ochrony IP

IP67

Stopień ochrony IK

IK08

Klasa ochronności

I

Materiał dyfuzora

szkło hartowane

Rodzaj dyfuzora

bezbarwny (clear), opalowy

Materiał soczewki

PMMA

Konstrukcja soczewki

układ matrycowy

Materiał obudowy

Poliester wzmocniony włóknem szklanym

Kolor oprawy

INOX szczotkowany

Kształt oprawy

okrągła

Klasa korozyjności

C3

Wymiary otworu w stropie

www.essystem.eu

Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora:
bezbarwny (clear), opalowy; Materiał soczewki: PMMA;
Konstrukcja soczewki: układ matrycowy; Materiał obudowy:
Poliester wzmocniony włóknem szklanym; Kolor oprawy:
INOX

szczotkowany;

Kształt

oprawy:

okrągła;

Klasa

korozyjności: C3; Wymiary: wysokość: 158mm, 98mm,
średnica: 126mm ; Wymiary otworu w stropie: 117mm;

>80

Sposób rozsyłu światłości

Wymiary

IP67; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I;

wysokość: 158mm, 98mm
średnica: 126mm
117mm

Waga: 1.30kg - 1.45kg;

Waga

1.30kg - 1.45kg

Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of +/- 10%. Tolerance of color temperature: +/- 150 K. Unless stated otherwise,
the values apply to an ambient temperature of 25°C. The level of luminous flux reduces over the life cycle due to technological reasons. The failure of up to 16
LED points causes no functional impairment and is therefore no reason for complaint
We reserve the right to make alterations in the interest of improving our products.

