
701912-C1i75 174 лв.
701912-L1C1i75 65 лв.
701895-24C 94 лв.
400686

400860

 1 – Един драйвер захранва до 6 лампи.
      Допълнителен монтажен клипс  - 0,35лв./бр.  ; предпазна Кабелна Капачка -  0,75лв./бр.

 СПЕЦИАЛНА ПРОМО ЦЕНА:

1116mm

304mm
 Промоцията е валидна до 31.12.2016 г.

 Аксесоари за димиране

701890-PWR 45 лв.
400661 92 лв.
400964 11 лв.

 2 – Алтернатива на 400661, но с по-голям обхват.

 Всички цени са без ДДС

 SloanLED Осветителни тела – ценова оферта

 HighLINER2 – Лампи за козирки на сгради, офиси, хладилни и мокри помещения 
                                         Soffit, wall wash, overhead cooler, utilityroom (5000K)

 HighLINER–1161mm, 5000K -  Лампа 1161mm
 HighLINER–304 mm, 5000K -   Лампа   304mm
 Power Supply1 Захранващ Драйвер1 ( с накрайник за гофрирана тръба )

 Clip – Монтажен Клипс  ( включени 3бр./лампа 1,2m  и 2бр./лампа 30cm )

 Wire Cover – предпазна Кабелна Капачка (включени 2бр./лампа 1,2m и 0,3m )

LED осветителни тела SloanLED HighLINER 2 са идеално решение за осветяване на козирки на сгради, 
търговски площи, магазини, бензиностанции, работни, хладилни и мокри (автомивки) помещения. 
Светодиодни лампи, специално са проектирани за елементарна замяна на съществуващи луминисцентни 
или халогенни осветителни тела. Монтират се бързо и лесно. Не загряват, могат да се монтират дори 
и на топлоизолации.

Подходящи за външен и вътрешен монтаж, благодарение на водоустойчивия корпус със защита IP66 и 
IP68. Отлично представяне при инсталиране в хладилни помещения дори и при -25°C.

Хибридно екструдирани на два материала: непрозрачен бял за гърба и разсейвател на лицето. Няма 
нужда от допълнителни уплътнители, за да не прониква вода.

5 години пълна гаранция.  100 000(L70 ) часа живот – след 23 години ще свети на 70%

Входящо напрежение: 100-240 VAC, 50-60 Hz
Консумация: 304мм - 4W; 1161мм - 17W
Ефективност: 105lm/W
Цветна температура: 5000К
CRI: 80
Защита: IP66 и IP68
Работна температура: от -25° до +50°C
Осветяване: 304мм - 448lm; 1161мм - 1792lm
Гаранция: 5 години
Цвят на корпуса: Бял

157 лв./бр.

  59 лв./бр.

 Dimming Controller  Димиращ Контролер
 Occupancy Sensor     Обемен Датчик 
 Occupancy Sensor –WideAngle2    Широкоъгълен Обемен Датчик2 


