POKER LS LED
PRZEMYSŁOWA LINIA ŚWIETLNA
WYKORZYSTUJĄCA TECHNOLOGIĘ LED.
ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W OŚWIETLENIU
PRZESTRZENI USŁUGOWYCH, MAGAZYNÓW
i SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH.
Cechy charakterystyczne:
ENERGOOSZCZĘDNOść, BEZOBSŁUGOWA
EKSPLOATACJA, Długa żywotność

WYDAJNE DIODY LED

PROFIL Z ALUMINIUM

KLOSZ OPAL LUB MPRM

Diody LED renomowanych producentów
umieszczono na specjalnie zaprojektowanych
płytkach PCB. Optymalne rozmieszczenie
i chłodzenie źródeł zapewnia ich trwałość.

Korpus oprawy wykonano z wysokiej
jakości profilu aluminiowego. Wytrzymała,
sztywna konstrukcja pozwala na tworzenie
linii świetlnych o dużych długościach.

W ofercie dostępne są oprawy z dwoma
rodzajami kloszy:
- mlecznym OPAL
- mikropryzmatycznym MPRM

MPRM

SZYBKI MONTAŻ

ŁATWOŚĆ ZWIESZANIA OPRAWY

ŁATWY SYSTEM ŁĄCZENIA W LINIĘ

Montaż pojedynczej oprawy lub stworzenie linii świetlnej odbywa się poprzez
zamocowanie końcówek oraz łączników
liniowych niewidocznych.

Zwieszanie opraw ułatwia płynna regulacja
rozstawu
mocowań.
Przytwierdzenie
zawieszeń do sufitu może być zmienne
w ramach zakresu regulacji.

Moduły LED oraz przewody zasilające
łączone są ze sobą poprzez specjalne
złączki. Umożliwia to szybki i łatwy montaż
elektryczny linii świetlnej.
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Łatwy system łączenia w linię

W standardzie oprawa posiada możliwość skokowego
zmniejszenia strumienia świetlnego
In standard version is option of gradual reduction of the
lighting beam

Linia świetlna na źródła światła LED z obudową
wykonana z profilu aluminiowego. Wysoka estetyka
wykończenia, wersje z kloszem mikropryzmatycznym
oraz opal, prosty montaż oraz wysoka skuteczność
pozwalają na zastosowanie w przestrzeniach o dużej
powierzchni takich jak sklepy, hipermarkety, hale produkcyjne czy magazyny niskiego składowania.
Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze
białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub
klosz opal (OPAL) z poliwęglanu
Montaż: zwieszany
Akcesoria: łańcuszek, łącznik „S”, maskownica łączenia
opraw, boczki, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne
POKER LS LED OPAL
Zasilanie: 230V

MATRIUS

o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się
w oświetlaniu ciągów komunikacyjnych, stref magazynowych oraz wsz
S wyposażony został
w źródła LED najnowszej generacji zamknięte w estetycznej, aluminiowej obudowie o stopniu szczelności
IP54 lub IP65. Oprawa dostępna z szeroko- oraz wąskostrumieniowym rozsyłem światła (40° i 45° tylko dla
wersji IP65). Łatwy montaż zapewnia płynna regulacja
rozstawu mocowań.
Wykonanie: profil aluminiowy, przezroczysta płyta PC
(PI65), szyba hartowana (IP54).
Wersja FROSTED – układ optyczny z przesłoną szronioną,
Wersja CLEAR – układ optyczny z przesłoną przezroczystą
Montaż: zwieszany, nastropowy
Akcesoria:
Zasilanie: 230V

