
N1   
 
Oprawa szczelna do montażu nastropowego lub na zwieszakach 
 
Moc min 43W.  
Źródła światła LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50.  
Moduły o mocy min. 10W, o skuteczności świetlnej min. 130 lm/W.  
Przesłona wykonana z poliwęglanu, o przepuszczalności światła większej niż 80%. Płyta zgodna z 
normą DIN EN ISO 7823-2.  
Sprawność oprawy nie mniej niż 85%.  
Zabezpieczenie oprawy elektroniczne zasilacze o następujących min. parametrach:  

 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  min. 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). 
Oprawa o ochronie przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. 
 

S1  
 
Oprawa przystosowana do montażu na zwieszakach.  
 
Oprawa o mocy min. 170W.  
Źródło światła diody LED o średniej trwałości 50 000 h - L70B50. 
Moduły o mocy 39W, o skuteczności świetlnej 149 lm/W.  
Przesłona wykonana z przeźroczystego szkła hartowanego, o przepuszczalności światła 
większej niż 95%. 
Zabezpieczenie oprawy elektroniczne zasilacze o następujących min. parametrach:  

 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 min.  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),  
Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, malowany farbą z mieszaniny termostatycznej stałych 
żywic syntetycznych utwardzaczy i pigmentów, odporną na UV. 
Ochrona przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci - IP65. 


