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ZOBRAZENÍ:

ROZMĚRY (mm):
S: 517 x 365 x 66
M: 622 x 478 x 78
L: 887 x 662 x 89
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SVÍTIDLO NETTUNO S / M / L
POPIS:
- těleso svítidla z tlakově litého hliníku
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem 4 mm
- záruka na celé svítidlo dle VOP
- vhodné pro osvětlení:

- silnic, dálnic, tunelů, parkovišť,
- průmyslových areálů, výrobních i jiných hal,
- čerpacích stanic, sportnovních areálů, apod.
- nasvětlení budov

- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = “chemical compatibility” - neobsahuje těkavé 

organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent  
OPTICKÝ SYSTÉM:
- optický systém svítidel je tvořen účinnými LED čipy, které 

zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- 3 velikostní varianty tělesa dle výkonu v jednotném designu
- životnost 100 000 hodin (L95/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- nespočet variant optik dle přání a situace vč. jejich kombinací
- chromatičnost 2200/2700/3000/4000/5000/5700 K
- index podání barev RA 70, na přání RA 80 nebo RA 90
ÚDRŽBA:
Svítidlo je přístupné se základním vybavením.
OSAZENÍ při 3000K / 4000K:
Nettuno typ S  = 50-175 W 8.750 - 27.180 lm

Nettuno typ M  = 200-300 W 32.390 - 47.860 lm

Nettuno typ L = 300-550 W 56.190 - 84.790 lm

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Jmenovité napětí 175 - 264 V a.c, 50/60 Hz
Třída ochrany II (volitelně I)
Krytí IP 66
Nárazuvzdornost IK 08 / výbava antivandal IK 09 na přání
Hmotnost 6/11/23 kg
Účinník PF = 0,97 (aktivní PFC)
MONTÁŽ:
Svítidlo je vybaveno ocelovým úchytem, svítidlo je možné 
instalovat na zeď, strop nebo pomocí objímky na stožár.

Svítidlo lze objedna i jako závěsná  varianta.

Svítidlo je standardně dodávané v odstínu RAL 9023.


