
701955-5WSAX2 839 лв.
701955-5WWAX2 839 лв.
701955-5WBAX2 839 лв.
701955-5WZAX2 839 лв.
вграден в лампата

 СПЕЦИАЛНА ПРОМО ЦЕНА:
 PML2A

 (Лампите са с вграден захранващ драйвер)
 Промоцията е валидна до 31.12.2016 г.

601102-cc* 178 лв.
601102-cc*-L 178 лв.

 1 могат да се използват и за монтаж на стена

 * “cc”  е кода на цвета на корпуса. “WT” = Бял, “BK” = Черен, “BR”-Бронз, “SL” = Сребърен 

 Всички цени са без ДДС

 SloanLED Осветителни тела – ценова оферта

 PML2A - Лампи за Улично Осветление и Паркинги
                     Pole Mount Light 2A (PML2A) - Street Lighting and Parking areas

 PML2A – 9700 lm – Silver – улична лампа, сребърен корпус
 PML2A – 9700 lm – White – улична лампа, бял корпус
 PML2A – 9700 lm – Black – улична лампа, черен корпус
 PML2A – 9700 lm – Bronze – улична лампа, бронзов корпус
 Power Supply included in PML – вграден захранващ драйвер

Светодиодна лампа SloanLED Pole Mount Light 2A (PML2A) е специално проектирана, за да 
замени 400 W халогенни лампи за улично осветление. Проектирани са за елементарен 
монтаж на кръгли и квадратни стълбове или върху стени в местата за паркиране. 
Монтират се външно се без да се налага допълнителна обработка на стълбовете. 
Предвидено е специално подвижно рамо с диаметър 60мм за захващане към стълбове.

Специално разработеният Type III модел на разпределение на светлината е идеален за 
осветяване на паркинги, улици и места за преминаване на пешеходци. Вградено 
захранване Клас 2 с опция за димиране до 2/3 от мощността за още по-дълъг живот.

PML2A е с 5 години пълна гаранция. 100 000(L70 ) часа живот – и след 23 години ще свети 
на 70%.

Входящо напрежение: 100-277 VAC, 50-60 Hz
Консумация: 90W
Ефективност: 107lm/W

Цветна температура: 5000К

CRI: 70
Защита: IP66
Работна температура: от -40° до +50°C
Oсветяване: 9700lm
Гаранция: 5 години
Оптика: Поликарбонат
Корпус: Прахово боядисан алуминий
Цвят на корпуса: Бял, Черен, Бронзов, Сребърен

755 лв./бр.

 Аксесоари1: 
 Tenon,Square Pole, Short Фланец за квадратен стълб – къса
 Tenon,Square Pole, Long  Фланец за квадратен стълб – дълга


