PROJECTORES LED SOLID SÉRIE

Pack Foco Projetor LED 50W Solid IP65 (10 un)
Parâmetros técnicos
Potência:

50 W

Factor de Potência (FP):

0.90

Alimentação:

220-240V AC

Frequência:

50-60 Hz

Regulavel:

NÃO

Fonte luminosa:

SMD 2835

Luminosidade:

5000 lm

Eficiência Luminosa:

100 lm/W

Rendimiento LED:

110 lm/W

Eficiência energética 2021 (UE-2019/2015):

A+

Eficiência energética 2023 (UE-2019/2015):

F

Ángulo de Abertura:

110°

Uso:

Exterior

Proteção IP:

IP65

Proteção IK:

IK06

Material:

Aluminio - Cristal

Instalação:

Superficie

Dimensões:

150x180x28 mm

Altura:

150 mm

Largura:

180 mm

Comprimento:

28 mm

Peso:

1.038 Kg

Temp. de Trabalho:

-20ºC / +40ºC

Driver:

SSD

Vida Útil:

40.000 Horas

Garantia:

3 Anos

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
O Foco Projector LED 50W Solid IP65 destaca pelo seu desenho compacto e o seu acabamento minimalista.
Características do Foco Projector LED 50W Solid IP65

É perfeito para substituir uma luminária halogenea de até 100W, com a correcta poupança no consumo eléctrico. É, por tanto, ideal para a sua instalação em espaços exteriores.
Tem um difusor prismático de vidro especial que reduz notavelmente os incómodos ocasionados pelo deslumbramento, conseguindo um indice UGR<19 que faz que este foco o producto ideal para instalá-lo em todo o tipo de espaços, além do seu factor
de proteção IP65 junto á sua carcaça fabricada em aluminio convertem-no num foco perfeito para exterior, já seja instalado em terraças ou varandas, ou donde queiramos conseguir uma iluminação de qualidade com um consumo minimo. Além disso, o
seu bastidor permite inclinar a luminária na direção desejada.
O sistema Solid basa-se em eliminar qualquer elemento perecedeiro que possa acortar a vida útil do LED. Estas iniciais correspondem com Solid State Diving (SSD).
A tecnologia SSD permite aumentar a vida dos LEDs de maneira que a eficiência, qualidade e rendimento do producto, seja superior ao resto de productos LED existentes no mercado. Ao eliminar o DRIVER, um dos principais componentes pelos quais a
luminária deixa de funcionar e ser útil, conseguimos que as nossas luminárias LED tenham uma maior duração.
Comece agora a usar a iluminação eficiente de Solid SSD na nossa loja online de iluminação EfectoLED. Disponível em três temperaturas de cor a escolher em função do ambiente que se deseje conseguir.
* Este producto conta com uma pre-cablagem de 300mm aproximadamente.

