


IP 54IK 10230V
50/60Hz ≥110

lm/W
WAT

4 PF 0,5 Ra>804000K 360° 12m
max

2lx - Ꝏ 5s-5minMIKROFALA

0,32

kg 

-20÷40°C

Szeroki wachlarz zastosowań w 
automatycznym oświetleniu wewnątrz 
budynków. Polecana do piwnic, 
korytarzy, przejść.
* obudowa oprawy jak i klosz
   z wysokoudarowego poliwęglanu
* estetyczna ramka maskująca wkręty 
   mocujące klosz
* wysokosprawne diody LED SMD
* sterownik VOLTEA DUOMATIC-R z
   mikrofalowym czujnikiem ruchu i
   czujnikiem zmierzchu
* możliwa zdalna zmiana trybu pracy 
   oprawy oraz parametrów czujnika 
   ruchu i zmierzchu (opcjonalny pilot)
   Ustawienia fabryczne : 
   - praca automatyczna
   - zakres detekcji 30%
   - czas podtrzymania 30s
   - próg jasności Ꝏ
* praca automatyczna lub sterowanie 
   ręczne wyłącznikiem
* trwałość ponad 30 tys. godzin
* automatyczna kostka przyłączeniowa
* łatwy montaż

230V 50/60Hz

4000K

≥110 lm/W

0,5

Napięcie zasilania

Moc

Współczynnik mocy

Temp. barwowa

Skuteczność

Strumień świetlny

Stopień odwzorowania barw Ra>80

4W

440 lm

Wymiary

IP54

Klasa ochronności II

Stopień  szczelności 

IK10Odporność na uderzenia

0,32 kgMasa

195 x 93 x 65 mm

Obszar detekcji

Promień detekcji ruchu

Próg jasności załączenia lampy

Czas świecenia po zaniku ruchu

360°

3 do 6m  *

2 lx / 10 lx / 50 lx / Ꝏ  *

5s / 30s / 90s / 5 min  *

Wysoka odporność na uderzenia. Oprawa w całości wykonana z wysoce odpornego na uszkodzenia mechaniczne poliwęglanu. 

Posiada maskownicę wkrętów mocujących klosz w postaci obwódki dopasowanej do kształtu obudowy, która utrudnia próby 

otwarcia lub demontażu przez osoby niepowołane. Umieszczenie silikonowej uszczelki pomiędzy mlecznym kloszem, a 

podstawą skutecznie utrudnia docieranie do wnętrza wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i wilgoci. Cztery śruby 

rozmieszczone równomiernie na obwodzie obudowy zapewniają trwałość konstrukcji, wysoką klasę szczelności i chronią 

oprawę przed atakami wandalizmu. Żródłem swiatła są wysokosprawne diody LED. Wbudowany zaawansowany, zdalnie 

programowany, zintegrowany sterownik z mikrofalowym czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu. Opcjonalny pilot umożliwia 

zdalną zmianę sposobu pracy oprawy (sterowanie ręczne z wyłącznika / automatyczne / wyłączenie, zmiana zakresu detekcji, 

progu jasności oraz czasu podtrzymania). Montaż na ścianie lub suficie.
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Zakres temperatury pracy -20°C do +40°C


