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Oprawy przemysłowe liniowe
CommLED seria LL15 IP54 Professional

 

wydajność świetlna ~130 lm/W

strumień świetlny ~7800 lm

klasa szczelności IP54

niski współczynnik olśnienia  UGR < 19

wysokiej jakości wewnętrzny izolowany  zasilacz

mocna i trwała aluminiowa budowa

brak promieniowania UV i IR
 gwarancja do 5 lat(*) 
  

Najwyższej jakości oprawa liniowa CommLED z serii profesjonalnej LL15 w klasie szczelności IP54, stanowiąca zamiennik 
typowych opraw liniowych świetlówkowych  2x36W oraz 2X58W. Zbudowana w oparciu o najwyższej jakości diody SMD,
aluminiową obudowę służącą do odprowadzania temperatury oraz niewodny układ zasilający. Produkt dedykowany do 
oświetlenia stanowisk pracy oraz w obiektach handlowych, sportowych, przemyśle, obiektach logistycznych i magazynowych. 
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Zdjęcia produktu

Zastosowanie

CommLED seria LL15

 stanowiska pracy

 wejścia i obszary recepcji

 biura

 hale

 parkingi

Warianty produktu



CommLED seria LL15
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Parametry techniczne

Model Moc nominalna Nominalny str  
etlny [lm]

Waga [kg]] Wymiary [mm]

www.commled.eu

Dane ogólne:

arka diod LED   LumiLEDs                          

arka zasilacza  CommDrive                              

ywotno                                         50000h 

Klasa szczelno ci                              IP54

Klasa energetyczna                          A+

Klasa ochronno ci                            I

Odporno zenia                 IK0

Deklaracje                                        C  C  ohs  SSA

Opcje sterowania                             Dim 1-10  DALI                                                                       

warancja                                        Do 5 lat(*warunki gwarancyjne) 

   Do  lat(24h do +50°C) 

   Do 5 lat( h do +50°C) 

Dane optyczne: 

Skuteczno ietlna z oprawy      

K t rozs u iat a                           ° 

a                                              > 0

Temperatur wowa                     K  4000K  5000K  K

   (*tolerancja)

Dane elektryczne:

Napi cie wej ciowe                          220-240 AC

Cz totliwo c wej ciowa                  Hz

spó czynnik mocy )                 0

Z pieczenia zasilacza                

Ochro o i enia   

Z pieczenie przed temperatur    

Napi cie ochrony przed przepi ciami 1 k  (od L do N)   

Napi cie ochrony przeciwprzepi ciowej 2 k  (L o ziemi)   

  

Dane mechaniczne:

ont                                               zwieszany  nastropowy

Kolor o owy                                 

ateria  o owy                            al  PC

Typ optyki                                         PC 

Zakres tem otoczenia pracy:        -20° do +50°C

CS-LL15-120 40  40                       >5000-5200lm                   2  

CS-LL15-120                         >7200-7500lm                   2  

CS-LL15-150                         lm                    

Liczba diod

45



Rysunek techniczny

CommLED seria LL15
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Krzywe światłości

Etykieta energetyczna

Noty informacyjne

Zastrzegamy prawo do zmian w danych zamieszczonych w niniejszej karcie
Wartość parametrów +/- 5%
Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.commled.eu
Data utworzenia: wrzesień 2017

e-mail: biuro@commled.eu          tel. +48 (0) 32 338 39 80          www.commled.eu

Nie można wymienić lamp 
w oprawie.
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W sklad oprawy 
wchodzą wbudowane 
lampy LED.

CS-LL15-120/60

CS-LL15-150/60


