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Nie można wymieniać lamp w oprawie

W skład oprawy wchodzą
wbudowane lampy LED.

SFC20W 
SFS20W

przewód≈200 mm
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Naświetlacz LED 20 W

Przeznaczenie:
• Naświetlacz LED jest naświetlaczem o cechach projektora, przeznaczony do ogólnych celów oświetleniowych 
 takich jak oświetlenie budynków, pomników, parkingów, sal, obiektów sportowych, podjazdów, detali archi 
 tektonicznych, ogrodów, wnętrz sklepowych, magazynów, banerów oraz innych dużych powierzchni. 
 Stosowany do zewnętrznego jak również wewnętrznego montażu w warunkach o podwyższonym poziomie 
 wilgotności i zapylenia. Kierunkowy rozsył światła oraz zwarta i szczelna konstrukcja zapewniają dobre 
 parametry użytkowe i uniwersalność.

Charakterystyka:
• Zasilanie 220-240 V AC / 50-60 Hz.
• Barwa światła: ciepła biała, zimna biała
• Kąt rozsyłu światła 120° - 140°.
• Moc 20 W.
• Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80.
• Trwałość znamionowa ok. 40 000 h.
• Rodzaj diod CHIP ON BOARD.
• Strumień świetlny 1400 lm.
• Praca w temperaturze od -40°C do +50°C.
• Nie współpracuje ze ściemniaczem.
• Liczba cykli wł./wył. 20000.
• Stopień ochrony IP65.

Wymiary opakowaniaWymiary oprawy
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a)  obudowa wykonana z odlewu 
  aluminiowego posiadająca płaską 
  szybę z hartowanego szkła
b) odbłyśnik wykonany z wybłyszczo-
  nej blachy aluminiowej
c)  możliwość regulacji kąta 
  nachylenia naświetlacza

2.

a)  uchwyt mocujący wykonany 
  ze stali posiada 3 otwory montażowe
b)  w dolnej części obudowy znajduje się 
  zaślepiony dławikiem otwór, z którego 
  wyprowadzone są przewody zasilające
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Indeks Model Kolor Barwa światła Moc Obudowa Zasilanie Waga netto Waga brutto Kod EAN

LD-SFC20W-32
SFC20W czarny

ciepła biała

20 W odlew 
aluminiowy

220-240 V AC
50-60 Hz 0,59 kg 0,74 kg

5901867122506

LD-SFC20W-64 zimna biała 5901867122483

LD-SFS20W-32
SFS20W szary

ciepła biała 5901867122544

LD-SFS20W-64 zimna biała 5901867122520

50-60
Hz 20 W IP 65
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