
BUTTERFLY LED SYSTEM

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.flashdq.pl
*Oprawa modyfikowana według potrzeb klienta. W przypadku chęci zamówienia podobnego rozwiązania, należy się kontaktować z działem Flash&DQ.
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
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Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowychData utworzenia dokumentu:

FLASH&DQGrupa katalogowa:

DANE MECHANICZNE Montaż: na słupie, na zawieszeniu linkowym (w komplecie), 
przy pomocy specjalnych uchwytów (w komplecie)
Obudowa: blacha aluminiowa
Kolor: biały
Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE Efektywność zasilacza: 76%
Zasilanie: 230-240V 50Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Przyłącze elektryczne: przewód z wtyczką

DANE OPTYCZNE Rozsył światła: asymetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
Typ optyki: odbłyśnik
Odbłyśnik: biały

DANE OGÓLNE Żywotność (L70B50): 100 000 h
Zakres temperatury pracy: 0˚C ... +35˚C
Dostępne na zamówienie: DIM 1..10V, DALI, pilot DALI
Informacje dodatkowe: klosz opalowy gładki (PLX)
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: aule, centra handlowe, ciągi komunikacyjne, 
galerie, hole, hotele, korytarze, obiekty użyteczności 
publicznej, recepcje, salony samochodowe, wystawy

Kod Wymiary [mm]
L W H

Ilość 
na palecie

Ilość 
w opakowaniu

Masa netto 
[kg]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Kod Moc oprawy [W] Strumień oprawy [lm] Skuteczność [lm/W] Temperatura barwowa [K] CRI/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Dekoracyjna oprawa LED mocowana na słupie, złożona z trzech elips.
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Centrum handlowe Forum, Gliwice, Polska

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
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