
Parametry opraw oświetleniowych 

N1 Szczelne oprawy do montażu nastropowego lub na zwieszakach, zapewniające dodatkową 

ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków oraz przed skutkami 

przypadkowych uderzeń. Doskonałe do instalacji w wilgotnych i zapylonych 

pomieszczeniach. Oprawa o mocy 43W. Źródłem światła w oprawie są diody LED o średniej trwałości 

50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest większy lub równy 70% dla 50% procent 

populacji), moduły o mocy 10W, o skuteczności świetlnej 130 lm/W. Przesłona  opalizowana 

wykonana z  poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%.  Płyta wytłaczana i testowana 

zgodnie z normą DIN EN ISO 7823-2.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa 

posiada sprawność  89,32%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  108,01 lm/W. 

Oprawy wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie 

pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy 

λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności 

energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. 

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w 

punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa 

oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 

2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Korpus i klosz wykonane z poliwęglanu zapewniają maksymalną ochronę przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Szeroki zestaw akcesoriów umożliwia szybki montaż. Możliwość zastosowania 

dodatkowego odbłyśnika aluminiowego kształtującego kierunek świecenia (wąski, średni, szeroki). 

Oprawy oferowane są z metalowymi klipsami w standardzie. Oprawa o ochronie przed wnikaniem 

ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. 

S1 Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach. Oprawa o mocy 172W. Źródłem światła 

w oprawie są diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50 ( podczas której strumień świetlny jest 

większy lub równy 70% dla 50% procent populacji), moduły o mocy 39W, o skuteczności świetlnej 

149 lm/W. Przesłona wykonana z przeźroczystego szkła hartowanego, o przepuszczalności światła 

większej niż 95%.  Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, oprawa posiada 

sprawność  93,1%,  oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną  126,23 lm/W. Oprawy 

wyposażone w elektroniczne zasilacze o następujących własnościach: parametry po stronie 

pierwotnej - napięcie zasilania 220V-240V,częstotliwość sieciowa 0, 50-60Hz, współczynnik mocy 

λ>0,92, parametry po stronie wtórnej - napięcie 50-200V, prąd 0,12-0,4A. Współczynnik efektywności 

energetycznej CELMA EEI=A2 lub lepszy. Trwałość (do 10% uszkodzonych zasilaczy) 50 000 godzin. 

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy statecznika -20...+50 °C. Maksymalna temperatura w 

punkcie Tc - 65°C. Maksymalna długość przewodów po stronie wtórnej 4000mm. Oprawa 

oprzewodowana zgodnie z normami (DIN VDE 0281-7:2001,PN-HD 21.7 S2 :2004) i dyrektywami (UE 

2006/95/EC - LVD,UE 2002/95/EC - RoHS), przewody posiadają certyfikat bezpieczeństwa VDE.  

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, który pełni jednocześnie rolę radiatora dla modułów 

ledowych umieszczonych w środku. Korpus malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 

żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporna na UVOprawa o ochronie przed wnikaniem 

ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. 


