MM-HBH-120
120W
85-260VAC
260
CREE
10800 lm
25°, 45°, 60°, 90°
> Ra 70
IP 65
-40°C - +70°C
374x367x467mm
CE, RoHS
Aluminium
Szkło
Zimna, Dzienna
Opcja

Opis techniczny: Obudowa lampy przemysłowej wykonana jest z aluminium w opatentowanej technologii skompresowanych finów.
Nitowane rurki cieplne wykonane z miedzi realizują autorską technologię HDT (Heatpipe Direct Touch). Rurka cieplna bezpośrednio dotyka
rdzeń chipsetu, dzięki czemu ciepło odprowadzane jest z większą szybkością. Aluminiowy
reflektor posiada idealne właściwości poprzez
polerowanie i anodowanie. Cała obudowa jest
malowana elektroforetycznie, co daje doskonałą odporność na korozję. Lampa przemysłowa
zasilana jest zasilaczem MeanWell.

MM-HBH-150
150W
85-260VAC
300
CREE
13500 lm
25°, 45°, 60°, 90°
> Ra 70
IP 65
-40°C - +70°C
374x367x459mm
CE, RoHS
Aluminium
Szkło
Zimna, Dzienna
Opcja

MM-HBH-200
200W
85-260VAC
380
CREE
18000 lm
25°, 45°, 60°, 90°
> Ra 70
IP 65
-40°C - +70°C
374x367x467mm
CE, RoHS
Aluminium
Szkło
Zimna, Dzienna
Opcja

Zastosowanie: Fabryki, zakłady przemysłowe, hale montażowe, magazyny wysokiego
składowania, obiekty sportowe, skwery, lotniska, stacje metra, centra handlowe itp.
Montaż: Bezpośrednio na suficie zawieszana
za pomocą haka wmontowanego w obudowie
lub za pomocą regulowanego (do 216°) ramienia do każdej innej powierzchni.
Dodatkowo: Możliwość zarządzania światłem dla zasilaczy wyposażonych w interfejs
DALI.
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UWAGA: Więcej informacji technicznych, pliki fotometryczne na stronie www.bremme.pl

Parametr
Moc
Napięcie zasilania
Ilość diod
Rodzaj diod
Strumień światła
Kąt rozsyłu światła
Wskaźnik oddawania barw
Stopień ochrony IP
Temperatura pracy
Wymiary
Certyfikaty
Materiał
Klosz
Barwa światła
DALI

ò więcej opcji ò

Lampa przemysłowa Diammond to idealne rozwiązanie w
zakresie oświetlenia przemysłowego firmy Bremme. Oparta
na wysokowydajnych diodach Cree, oraz super wydajnemu
radiatorowi umożliwia osiągnięcie wydajności i trwałości niespotykanej dotąd na rynku. Nitowane miedziane rurki cieplne do
radiatora gwałtownie zmniejszają temperaturę pracy zainstalowanych diod. Respirator na obudowie reflektora skutecznie odpowietrza
cały układ optyczny – nawet bardzo ciężkie warunki pracy lampy nie spowodują skraplania się wody, czy zaparowania szyby. Dzięki możliwości wymiany reflektora możemy
uzyskać różne kąty skupienia światła: 25°, 45°, 60° i 90°. 13-punktowa regulacja uchwytu lampy
pozwala na regulację do 216°. Lampa posiada szczelność na poziomie IP 65, dzięki zespołowi
uszczelek oraz specjalnej konstrukcji samej obudowy.
Głównymi zaletami zastosowania lampy są oszczędność energii elektrycznej do 60%, bardzo długi
czas pracy sięgający nawet 100 000 godzin, natychmiastowe załączenie.
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LAMPA PRZEMYSŁOWA

• MM-HBH-150

