VL1X

VL 1XM

VL1X

LED oprawa hermetyczna

LED waterproof light fittings

Korpus:
PC, malowany na biało odbłyśnik z blachy stalowej, klipsy INOX
ze stali nierdzewnej

Body:
PC, white painted (RAL 9016) metal sheet, INOX clips

System optyczny:
Klosz pryzmatyczny z poliwęglanu PC
LED:
Mid Power LED
3…ciepło biała 3000K
4…chłodno biała 4000K
Wyposażenie el:
Driver prądowy led
ND –nieściemnialny (standard)
Akcesoria dodatkowe:
Komplet zwieszaków linkowych ZH22
Kosz ochronny OM
Warianty:
P – okablowanie przelotowe 5x1,5 mm
Dodatkowe informacje:
Uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej oraz 2 dławice IP65 są
dostarczane w komplecie razem z oprawą.
Oprawy VL1X mogą być instalowane do normalnych warunków
otoczenia Ta max 25 °C

Optic:
PC - polycarbonate clear cover
LED:
Mid Power LED
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

ZAMKNIĘCIE KLOSZA / BUCKLE

ZWIESZANIE KLOSZA /
HANGING COVER

Wiring:
ND – not dimmable (standard)
Accessories:
Cord suspension - ZH22
Protection grid - OM
Versions:
P - continuous assembly (through wiring) 5x1,5mm
Note:
Stainless bracket for surface mounting or suspension and 2 grommets
IP65 are included.
Light fittings VL1X can be installed only into standard ambient
conditions, Ta max 25°C

ODBŁYŚNIK / BASEPLATE

DŁAWICA/GROMMET

Kodowe oznaczenie oprawy / codes: VL1X 4 M ND
ND

Typ źródła/ Driver type:
ND – oprawa nieściemnialna/
no dimmable

M

Długość korpusu /
body lenght:
M = 1200mm
L = 1500mm
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Temperatura chromatyczności /
Color temperature
3=3000K,
4=4000K,

Typ oprawy/ Luminaire type
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lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

Podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia. Uszkodzenie pojedynczej diody LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury
chromatyczności +/- 150K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy. | Due to MODUS program of products development a data
can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the
nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

