
 
 

 
 

 

Specyfikacja techniczna 

Neso LED 
 

Zastosowanie: 

 oprawa LED przeznaczona zarówno do 

montażu nastropowego jak i do montażu w 

sufitach podwieszanych 

 energooszczędne rozwiązanie do montażu w 

biurach, sklepach, restauracjach, hotelach, 

szpitalach, galeriach, budynkach użyteczności 

publicznej, itp.  

 oprawa zasilana bezpośrednio napięciem 

230V AC (nie wymaga zewnętrznego zasilacza) 

 produkt zaprojektowany w taki sposób aby, 

można go było w każdej chwili wymienid na 

zasadzie wykręcenia, bez użycia narzędzi 

 zamiennik opraw typu downlight 

 

      

 

Budowa: 

 dzięki modułowej budowie oprawę można w błyskawiczny sposób zamontowad do każdego typu 

sufitu, a także w każdej chwili wymienid źródło światła na inne bez użycia narzędzi 

 

Zalety systemu: 

 energooszczędnośd – oprawa charakteryzuje się niebywałą jak na ten typ oprawy skutecznością 

świetlną ponad 85lm/W. Oprawa może z powodzeniem zastąpid energochłonne oprawy tradycyjne 

na świetlówki kompaktowe (od 50% do 65% oszczędności) 

 niezawodnośd – wszystkie elementy systemu zapewniają bezawaryjną pracę przez 50 000h 

 ekologia – produkt nie zawiera substancji szkodliwych, nie wymaga utylizacji, nie emituje ciepła, ani 

niepożądanego promieniowania UV i IR 

 bezpieczeostwo – oprawa produkowana jest zgodnie z europejskimi normami, w tym dot. 

bezpieczeostwa 



 
 

 

 

Dane techniczne: 

 

Model oprawy 

Neso LED 

   

Moc oprawy 7W 12W 19W 

Napięcie zasilania 100-240V AC, 50-60Hz 

Kąt rozsyłu światła 110° 

Temperatura barwowa 3000K / 4000K / 5000K 

Strumieo świetlny 
3 000K 4 000K 5 000K 3 000K 4 000K 5 000K 3 000K 4 000K 5 000K 

535lm 590lm 590lm 935lm 1 025lm 1 025lm 1 500lm 1 650lm 1 650lm 

Skutecznośd świetlna 76lm/W 84lm/W 84lm/W 78lm/W 85lm/W 85lm/W 79lm/W 87lm/W 87lm/W 

Wskaźnik oddawania barw 85 

Waga 105g 285g 490g 

Opcje przesłona przezroczysta / przesłona mrożona 

Wymiary ø75 x 27mm ø100 x 50mm ø120 x 63mm 

Zakres temperatur pracy od -20 do 35°C 

Trwałośd oprawy 50 000h 

Certyfikaty CE/RoHs 

 

 

 

Rozsyły światła: 

 

 
 



 
 

 

 

Wymiary opraw: 

 

 
 

 

Oprawy do sufitów podwieszanych: 

 

Model oprawy 

Neso LED 

    

    

Moc oprawy 7W 12W 19W 19W 

Napięcie zasilania 100-240V AC, 50-60Hz 

Wymiary oprawy ø113 x 58mm ø138 x 80mm ø163 x 98mm ø193 x 100mm 

Wymiary otworu ø100 ø125 ø150 ø180 

Materiał obudowa – stal / ramka – poliwęglan 

Kolor reflektora srebrny / biały 

 

 

 

 


