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Oprawy liniowe CommLED 
Seria LL20 Professional

 

Niski współczynnik olśnienia UGR>19 (seria C/D)
Efekt świetlny góra 30% i 70% dół (seria C/D)

Opcja odbłyśnika
Opcje sterowania (Triac, DALI, 1-10V)

3CCT dostępne dla typu A z modułem dyfuzora

Mocna i trwała aluminiowa obudowa

Możliwość łączenia oprawy w następujące kształty: T / X /  L

  

Najwyższej jakości nowoczesna oprawa liniowa CommLED z serii profesjonalnej LL20, stanowiąca zamiennik typowych 
opraw liniowych świetlówkowych (T5, T8).  Zbudowana w oparciu o najwyższej jakości diody SMD, aluminiową obudowę 
służącą do odprowadzania temperatury oraz niewodny układ zasilający. Produkt występuje w opcjach z UGR < 19 oraz 
możliwością łączenia w linie świetlne w kształcie T/X/L. Oprawa dedykowana jest do oświetlenia biur, hoteli, obiektów 

 
użyteczności publicznej, szkół, szpitali i obiektów medycznych. 
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Z roduktu

Zastosowanie

CommLED seria LL20

 

 

 

 

 

Warianty produktu

hotele



CommLED seria LL20

all  r ights reserved CommLED 2020 

Parametry t

Model Moc nominalna Nominalny strumie  
ietlny [lm] Wymiary [cm]

Dane ogólne:

Marka diod LED                             LumiLED

Marka zasilacz                              

y otno                                      

Klasa szczeln ci                  

Klasa energetyczna                        +

Klasa ochronn ci                         

Odporno a uderzenia               K06

Deklaracje                                

Opcje stero ania                        

G arancja                                  

Dane optyczne: 

Skuteczno ietlna z opra y     

K t rozsy iat a                      

CRI/Ra                                        

Temperatura bar a                  0K  4000K  0K  K 

   *toleran a

Dane elektryczne:

Nap cie ej ci e                        

Cz stotli o c ej cio a                

Wspó czynnik mocy (PF)                0

Zabezpieczenia zasilacza                pr epi ia  pr egr ani

Dane mechaniczne:

Monta                                            wies an

Kolor obudo y                               arny

Materia  obudo y                          alumiu

Typ optyki                                       PC

Zakres temp. otoczenia pracy:       0 do +4 C
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CS

 CS                                   42W                                          

CS

CS                               42W                                          

CS

CS                                     60W                                          

CS

CS                                60W                                         

Waga [kg]

Seria B 
UGR<19

Seria C 

Seria D UGR<19 

Seria A

Typ diod
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Noty inf

Zastr egamy praw  w dany ony  w r
Wart rametrów
Ogólne warunki gwar t ronie www
Data utwor  wr

ro@ t  www

Nie mo  
w opra

W sklad oprawy 
w  owane 
lampy LED


