
DADOS TÉCNICOSSUPROS CL
luminária pendente LED Indoor, redondo, branco,
3000K, refletor de 60°, CRI90, 3380lm

A série de luminárias SUPROS persuade pelas suas possi-
bilidades versáteis de aplicação, excelente tecnologia LED
e um design agradável. Com um fluxo de luz muito alto, a
gama de produtos SUPROS é ideal e adequada para tro-
car sistemas de iluminação convencionais de grande po-
tência. O refletor incluído no âmbito de fornecimento de
larga projeção pode ser substituído por refletores separa-
damente disponíveis com ângulos de projeção menores
sem a utilização de ferramentas. Através da unidade de
alimentação LED montada na fábrica, todas as luminárias
da série adequam-se à ligação direta a uma tensão de re-
de de 230V.

Ref. n.º: 1003284

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

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

950mA

Altura 20.5 cm

Diâmetro 12.7 cm

Peso líquido 1.37 kg

Peso bruto 1.465 kg

IP Code IP 20

Classe de proteção I

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto

Potência 36 W

Lúmen 3380 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 60 °

Cor branco

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 50000 h

Temperatura ambiente 25 °C
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Fonte de luz

791823

Acessórios
114102 REFLETOR , para SU-

PROS, 20°, incl. vidro e
aro de fixação

114104 REFLETOR , para SU-
PROS, 40°, incl. vidro e
aro de fixação
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