
DADOS TÉCNICOSWORKLIGHT PLUS
luminária de apoio LED Indoor, 3000K, branco

Como desenvolvimento consequente da nossa série
WORKLIGHT, obtém com a versão PLUS uma luminária
para um local de trabalho móvel para locais de trabalho
com ecrã (UGR ≤19), equipada com a mais moderna tec-
nologia e LEDs de elevada eficiência até 50 000 horas.
Com um equipamento com controlo de iluminação inteli-
gente, otimiza o potencial de economia de energia. Gra-
ças ao controlo de presença integrado, a luz liga e desliga
automaticamente, dependendo de um movimento, e o
sensor de luminosidade do dia regula o fluxo luminoso. O
que garante um nível constante de luz no local de trabal-
ho. Outro destaque é a capacidade de definir o nível de
fundo (10%-70% do fluxo luminoso), o que também au-
menta o conforto. A combinação da saída de luz direta e
indireta garante uma iluminação ampla e uniforme. A famí-
lia WORKLIGHT é uma família de produtos e também está
disponível como luminária pendente.

Ref. n.º: 1002847

Número de diferentes saídas de luz 2

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

226mA

Comprimento 70 cm

Largura 26 cm

Altura 187 cm

Peso líquido 16.393 kg

Peso bruto 18.514 kg

IP Code IP 20

Classe de proteção I

Classe de resistência ao impacto IK03

Resistência ao impacto 0,35 Joule

Montagem Móvel

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Interruptor de luz regulável

Potência 48 W

Lúmen 5400 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 110 °

Cor branco

CRI 80
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UGR ≤ 19

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 50000 h

Temperatura ambiente 40 °C

Fonte de luz
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