
701948-5WTWT3 573 лв.
701932 127 лв.

* със включен преходник (dongle ) за 75, 100, 125W –  спрямо желаната мощност. 

 СПЕЦИАЛНА ПРОМО ЦЕНА:
 (Лампа със захранващ драйвер)

 Промоцията е валидна до 31.12.2016 г.

 Аксесоари:
701952-EU 76 лв.
701953 47 лв.
701969 42 лв.
401397 96 лв.
601035 96 лв.
401219 96 лв.
601022 115 лв.

1 – Разклонителната кутия е необходима, когато захранващият драйвер е изложен на външни условия.
2 – Планка 600x600 mm се използва за отвори по-големи от 406x406 mm. 
3 – Планка 700x700 mm се използва за отвори по-големи от 600x600 mm.
4 – Скрива отворите на демонтирана лампа, когато не се монтира нова

 Inrush limiter Ограничител на пусковия ток 

ESB101-LED 127 лв.
5 – Използва се при по-големи вериги лампи свързани към един предпазител

 Всички цени са без ДДС

 SloanLED Осветителни тела – ценова оферта

 PDL3 - Лампи за козирки на бензиностанции и халета
                   Progressive Down Light 3 (PDL 3) – fuel canopies

 PDL3 – LED лампа за бензиностанции и халета
 SloanLED150W PSU Драйвер за PDL3 с преходник* (dongle*)

SloanLED Progressive Down Light 3 (PDL3) светодиодна лампа е предназначена за осветяване 
под козирките на бензиностанции, навеси, халета, складове и всички видове 
индустриални помещения с височина от 4 до 6 метра. Патентован революционен дизайн 
на осветителното тяло – изключително леко и тънко. Много лесен и бърз монтаж (от 1 
човек).
Progressive Down Light 3 са светодиодни лампи, които не загряват, могат да се монтират 
дори и на топлоизолации. Гарантират максимална осветеност – недостижимите 118 
lm/W.
Специално проектирани за елементарна замяна на съществуващи осветителни тела. 
Спестяват минимум 84% от консумацията на електричество в сравнение с халогенните 
лампи.
Всяка светодиодна лампа може да се поръча с желаната от Вас мощност – 75W, 100W или 
125W. Колкото по-малка е мощността, толкова животът на лампата е по-дълъг. За 
региона на България препоръчваме светодиодна лампа PDL3 100W.
PDL3 е с 5 години пълна гаранция. 100 000(L70 ) часа живот – и след 23 години ще свети на 
70%.

Монтажна планка – предвидена е да скрива отворите при замяна на старите халогенни лампи. 
Спестява операции като боядисване и допълнителни лайсни.

Специален рефлектор – Фокусира светлината върху работни области, и плавно прелива в 
периферна зона за по-голяма безопасност и сигурност.

Матирани лещи  - опция, дифузират светлината, за да не се виждат диодите.

  629 лв./комплект

 Junction Box1  Разклонителна Кутия за захранващ драйвер1  
 Dimming sensor Сензор за димиране
 Motion Controller Module Контролер за движение и димиране 
 Cover Plate, Standard2 Допълнителна монтажна планка2  – стандартна 
 Cover Plate, Large3 Допълнителна монтажна планка3  – голяма
 Blank Plate4 Декоративна планка4 
 Mounting frame (Box) Монтажна Кутия 

 Inrush limiter5 Ограничител на пусковия ток5 


