
Slim Line CL Led
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 Γραμμικό led εξωτερικό οροφής 
 στεγανό
 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 από προφίλ αλουμίνιο βαρέως τύπου 
 με τάπες χυτοπρεσσαριστές αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
 με κάλυμμα οπάλ/ματ βαρέως τύπου με πάχος 4.5mm
 διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
 με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα ματ
 με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες ΙP68
 με ενσωματωμένη high power led smd ταινία led
 με βαθμό στεγανότητας IP68
 τοποθετημένη σε γραμμική ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
 CRI80 | CCT 2700-3000-4000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 6500 kelvin
 τάση τροφοδοσίας 24v DC
 λειτουργεί με εξωτερικό constant voltage led driver
 standard μήκος 1000mm
 διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
 ή και σε διαφορετικά μήκη

 Linear led ceiling mounted led luminaire
 waterproof 
 suitable for outdoors use
 body made from extruded aluminum polyester powder coated
 with die cast aluminum end caps polyester powder coated

 with 4.5mm thickness
 upon request available with tempered opal/mat glass
 with rubber gaskets and stainless-steel screws
 with one or two cable glands IP68
 with incorporated high-power smd waterproof led strip IP66
 adjusted on a high performance linear heatsink
 for best thermal management of led source
 CRI80 | available in 2700-3000-4000 Kelvin
 upon request available in 6500 Kelvin
 input voltage 24volt DC as standard
 works with external/remote constant voltage led driver
 standard lenght of luminaire 1000mm
 available also in 500mm-1500mm-2000mm length


M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

CRI 80 | Power | Led Source Flux |                                                    

23115 7.6w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 850-900-950 LUMEN/meter

23116 11.5w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1370-1445-1520 LUMEN/meter

23117 14.4w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1600-1700-1800 LUMEN/meter

23118 6.4w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 805-850-890 LUMEN/meter

23119 10.0w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1100-1150-1200 LUMEN/meter

23120 20.0w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2100-2200-2300 LUMEN/meter

23114 4.6w/meter | 24v DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 590-620-655

52

 LUMEN/meter
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