
TEHNIČNI PODATKIWORKLIGHT PLUS
notranja LED samostoječa svetilka, 3000K, bela

Svojo linijo WORKLIGHT smo dopolnili, tako imate poleg
različice PLUS tudi svetilko za delovna mesta z zasloni (U-
GR ≤19), opremljeno z najsodobnejšo tehnologijo in učin-
kovitimi, zmogljivimi LED žarnicami z življenjsko dobo z do
50.000 ur. Oprema z inteligentnim upravljanjem svetlobe
optimizira možnosti prihranka energije. Zahvaljujoč vključe-
nemu krmiljenju ob prisotnosti se svetilka samodejno vklopi
in izklopi glede na gibanje in senzor dnevne svetlobe
upravlja svetlobni tok. Tako je zagotovljena enakomerna
stopnja osvetljenosti na delovnem mestu. Dodaten vrhun-
ec predstavlja sposobnost nastavitve stopnje ozadja (10%
do 70% svetlobnega toka), ki dodatno povečuje udobje.
Kombinacija neposrednega in posrednega oddajanja svet-
lobe zagotavlja široko in enakomerno osvetljenost. Linija
svetilk WORKLIGHT je na voljo kot linija izdelkov in tudi kot
viseča svetilka.

Št. art. 1002847

Število različnih svetlobnih rež 2

IP koda IP 20

Kategorija odpornosti proti udarcem IK 03

Odpornost proti udaru 0.35 Joule

Montaža Mobilno

Možnost zatemnitve Da

Tehnologija zatemnitve Stikalo z zatemnitvijo

Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni tok / napetost 226 mA

Zaščitni razred I

El. moč 48 W

Temperatura okolice 40 °C

Raven zagonskega toka 25 A

Trajanje zagonskega toka 280 µs

Lumni 5400 lm

Barvna temperatura 3000 Kelvin

Kot sevanja 110 °

Barva bela

CRI 80

UGR ≤ 19

LXXBXX podatki L70B50
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Življenjska doba 50000 h

Razporeditev svetilnosti 2 osno simetričen

Svetenje neposredno – posredno

Risk Group 1

Dolžina 70 cm

Širina 26 cm

Višina 187 cm

Neto teža 16.393 kg

Bruto teža 18.514 kg

Svetlobnega Vira

775799
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