Parametr Immperia
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

MM-LULD-60
60W
85-250VAC
48
CREE
5500 lm
80° - 155°
Ra 75
IP 65
-40°C - +70°C
511x315x204mm
CE, RoHS
ASA + Aluminium
Soczewka PMMA
Dzienna, Zimna
Opcja

Opis techniczny: Obudowa lampy wykonana jest z syntetycznego inżynieryjnego tworzywa ASA, odpornego na wysokie temperatury i
na starzenie się. Dobrze zaprojektowany radiator zapobiega przegrzewaniu się diod. Optyka
wykonana jest z przezroczystego PMMA, która
zapewnia kąt rozsyłu światła 80°-155°. Downlight zasilany jest zasilaczem MeanWell.

MM-LULD-90
90W
85-250VAC
72
CREE
8200 lm
80° - 155°
Ra 75
IP 65
-40°C - +70°C
602x315x204mm
CE, RoHS
ASA + Aluminium
Soczewka PMMA
Dzienna, Zimna
Opcja

MM-LULD-120
120W
85-250VAC
96
CREE
11600 lm
80° - 155°
Ra 75
IP 65
-40°C - +70°C
693x315x204mm
CE, RoHS
ASA + Aluminium
Soczewka PMMA
Dzienna, Zimna
Opcja

ò więcej opcji ò

Lampa uliczna LED Immperia jest nowoczesnym i bardzo efektywnym rozwiązaniem dla oświetlania, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych. Strumień świetlny generowany przez lampy tej rodziny pozwala na ich stosowanie w najbardziej wymagających lokalizacjach.
Zamontowane w lampie wysokowydajne źródło światła wykorzystujące diody LED firmy CREE oraz
specjalistyczny zasilacz pozwalają na osiągnięcie ponad 50 000 godzin czasu bezawaryjnej pracy
całej lampy. Lampa ma budowę modułową, każdy moduł może być wymieniany osobno i dowolnie
instalowany. Ramię lampy, jak i każdy moduł może być regulowany ±6°, co umożliwia idealne
dopasowanie się do istniejącego terenu.
Lampa ma wytrzymałość na 12 stopień nasilenia huraganu (lampa przeszła testy w tunelu aerodynamicznym).
Lampa posiada szczelność na poziomie IP 65, dzięki zespołowi uszczelek oraz specjalnej konstrukcji samej obudowy.

Zastosowanie: Autostrady, drogi szybkiego
ruchu, drogi krajowe i gminne, bulwary, ścieżki
rowerowe, parki przemysłowe itp.
Montaż: Bezpośrednio na słupie oświetleniowym. Słupy są także dostępne w ofercie firmy
Bremme Sp. z o.o.
Dodatkowo: Możliwość zarządzania światłem dla zasilaczy wyposażonych w interfejs
DALI i mini router CITY CARE.
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UWAGA: Więcej informacji technicznych, pliki fotometryczne na stronie www.bremme.pl
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