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Materyaller

•Gövde; elektrostatik RAL 9016 toz boyalı

  DKP sac.

•Reflektör; anodize edilmiş yüksek kaliteli

  aluminyum parlak (Ƞ=%95)

•Refraktör; 4mm temperli cam.

•Conta; diffüzöre dökülen, eksiz, poliüretan

  sıvı köpük.

•Klips; paslanmaz.

•Menteşe klips; paslanmaz.

•Sekürit film opsiyonu

Özellikler

•Trendleri değiştiren sıradışı tasarım.

•Yüksek basınçlı lambalar yerine yeni 

  nesil T5 fluoresan lamba uygulaması.

•T5 fluoresan lambalarda öncü

  endüstriyel çözüm.

•Çok daha uzun ömür ve düşük bakım

  maliyetleri.

•Otomasyon uyumluluğu.

•Standart elektronik balast veya DIM 

  edilebilir ve DALI balast opsiyonu. 

•Dimmerleme ve acil aydınlatma kiti gibi

  başka hiçbir endüstriyel üründe olmayan

  avantaj unsurları.

•Yüksek veya alçak tavanlara göre dar veya

 geniş açılı reflektör.

•Sağladığı enerji tasarrufu sayesinde 

  hızlı sürede geri dönen yatırım maliyetleri.

•Her montaj tipine uygun aksesuar setleri.

•Anodize edilmiş yüksek kaliteli aluminyum

  ve uygun reflektör tasarımı sayesinde 

  yüksek optik verimlilik.

•Sarkıt veya sıva üstü kullanım.

•Düşük CO2 emisyonu sayesinde çevreye

  daha duyarlı.

•Kolay bağlantı sistemi sayesinde

  armatür içine müdahale gerektirmeyen kolay

  ve aletsiz montaj.  

•Difüzörü tutan menteşe sistemi.

•RoHS standartlarına uygundur.

•Geri dönüşümlü        hammadde.  

Tanım

Kullanım alanları

•Sanayi tesisleri

•Depolar

•Kimya endüstrisi

•Tekstil fabrikaları

•Garajlar

•Tüneller

•Metrolar

•Nemli ve tozlu ortamlar

•Uçak hangarları

•İstasyonlar

•Kapalı spor salonları

Koruma Eldivenleri

C505
Endüstriyel High-Bay ve Low-Bay

IK 06
Shock Resistance

R2. Parlak Reflektör

  Teknik Özellikler
•220-240V AC 50/60 Hz ECG

•3-yollu geçiş klemensi

•Pg 13,5 rakor

•Ölçüler: LxL1xH

  Standartlar
•CE, TSE, GOST, RoHS, ENEC,

  EN60598-2-1

IP65

cd/klm
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Koruyucu Eldiven

A1.Askı (Opsiyonel)

Z. Z Montaj Aparatı (Standart) 

WB.Geniş Açı ReflektörNB.Dar Açı Reflektör

Z. Z Montaj Aparatı (Standart) 

Aydınlatma Teknolojileri
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RECYCLABLE
MATERIALS F 3201

EU
CU

Products of Cemdag are
Made in European Union
Custom Union and
Declaration of Conformity
complies fully with CE
Standarts.
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C505
Endüstriyel High-Bay ve Low-Bay Aydınlatma Teknolojileri
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