
｜SVÍTIDLA｜STOŽÁRY｜PŘÍSLUŠENSTVÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ｜

ZOBRAZENÍ:

ROZMĚRY (mm):
- modul 1x1
336 x 237 x 108 mm
- modul 1x2
336 x 457 x 108 mm
- modul 1x3
336 x 677 x 108 mm
- modul 2x2
619 x 457 x 108 mm
- modul 2x3
619 x 677 x 108 mm
- modul 3x3
902 x 677 x 108 mm
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SVÍTIDLO MULTIPLO
POPIS:
- hlavní tělo svítidla z hliníkového profilu upraveného anodickou 

oxidací - vysoce odolné proti výparům chlóru, čpavku,…
- boční části svítidla jsou vyrobeny z techno polymeru UL 94 V-0
- svítidlo tvořeno 1 - 9 moduly, vždy po 8 nebo 16 quadrichipech
- vhodné pro venkovní i vnitřní osvětlení:

- průmyslových areálů, výrobních i jiných hal,
- sportnovních areálů, fotbalových hřišť, hokej. stadionů
- plaveckých stadionů

- doživotní záruka dle VOP
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = “chemical compatibility” - neobsahuje těkavé 

organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent
OPTICKÝ SYSTÉM:
- optický systém svítidla je tvořen dle výkonu 16 - 144 účinnými 

LED čipy, které zajišťují optimální rozložení a  intenzitu 
světelného toku

- životnost 100 000 hodin (L90/B10 za daných podmínek)
- nespočet variant optik dle přání a situace
- chromatičnost 4000K (na přání 2700/3000/5000/5700 K)
- index podání barev RA 70-80
ÚDRŽBA:
Bezúdržbový provoz. Driver přístupný bez potřeby nářadí.
OSAZENÍ* - MULTIPLO*8 při 4000K:
MP8H/1x1 modul 67 W 9.600 lm
MP8X/1x1 modul 90 W 12.300 lm
MP8H/2x1 modul 180 W 24.600 lm
OSAZENÍ* - MULTIPLO*16 při 4000K:
MP16M/1x1 modul 100 W 15.100 lm
MP16H/1x1 modul 134 W 19.200 lm
MP16M/2x1 modul 200 W 30.200 lm
MP16H/2x1 modul 268 W 38.400 lm
MP16M/3x1 modul 300 W 45.300 lm
MP16H/3x1 modul 402 W 57.600 lm
MP16H/2x2 modul 536 W 76.800 lm
MP16H/3x2 modul 804 W 115.200 lm
MP16H/3x3 modul 1.206 W 176.800 lm
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Jmenovité napětí 230 V / 50 Hz
Třída ochrany II (volitelně I)
Krytí IP 66
Nárazuvzdornost IK 08 
Hmotnost 5/10/15/30/45 kg
MONTÁŽ:
Svítidlo je možné montovat na výložník, převěsem i  zavěšením.
*Jedná se o standardní provedení svítidla. Tyto hodnoty dokáže výrobce 
individálně přizpůsobit dle potřeb a přání zákazníka.


