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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ

Τροφοδοσία 220-240V 50/60Hz electronic 

Ρεύμα LED 350mA 400mA 500mA 600mA 
 

Συντελεστής ισχύος  ≥0,95 

Προστασία από 
υπερθέρμανση 

Φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση 
απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των led είτε λόγω ιδιαίτερων 
καιρικών συνθηκών είτε λόγω βλάβης στα led , το σύστημα μειώνει την 
φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί στο αμηλότερο επίπεδο και η θερμοκρασία 
λειτουργίας των leds, γεγονός που συμβάλλει στην αποφυγή της μείωσης 
του χρόνου ζωής των leds. 

Προστασία από 
υπερτάσεις 

Ηλεκτρονική διάταξη προστασίας των LED και του αντίστοιχου 
τροφοδοτικού από  διακυμάνσεις τάσης και ρεύματα αιχμής σύμφωνα με 
το EN 61547 . Φέρει σύστημα By-pass 

Τροφοδοτικό Τοποθετημένο σε ξεχωριστό τμήμα από την οπτική μονάδα (LED). 

 

Σώμα 
από χυτό αλουμίνιο και σχεδιασμένο με πολύ μικρή επιφάνεια έκθεσης 
στον άνεμο. Πτερύγια απαγωγής θερμότητας στο σώμα του χωρίς την 
χρήση ανεμιστήρων. Φέρει ανοξείδωτες βίδες. 

Σύνδεση σε ιστό 
ή βραχίονα 

από χυτό αλουμίνιο και με παρεμβύσματα για  το κλείδωμα της θέσης του 
ανάλογα με τις διάφορες κλίσεις. Εύρος κλίσεων: μεταξύ 0° και 180° για 
βραχίονα διαμέτρου max. 28mm. 

Πολυκαρβονικό υλικό με μεγάλη αντοχή σε θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις, (EN 12150-1 : 
2001) 

Βαφή πολυεστερική πούδρα σε χρώμα ασημί, ανθεκτική σε διάβρωση και 
παραθαλάσσιο περιβάλλον  

Εξοπλισμός ηλεκτρονική διάταξη για την προστασία των μονάδων LED. 

Απαγωγή θερμότητας 
σύστημα απαγωγής θερμότητας ειδικά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
για να επιτρέπει την λειτουργία του ΦΣ LED σε θερμοκρασίες που 
διασφαλίζουν την εξαιρετική λειτουργία και την απόδοση του. 

Χρώμα ασημί 

Φωτεινή δέσμη Street op�c - cut off δέσμη / συμμετρική εκ περιστροφής ευρεία 

 

Οπτική μονάδα 23W  
Θερμοκρασία χρώματος 
4000 K 4000K – 5000K 

CRI 70 

Φωτοβιολογική 
ασφάλεια Exempt group Exempt group 

Αριθμός LED 12 

Ισχύς LED 11,50 13,40 16,70 20,30 
 

Συνολική ισχύς 
φωτιστικού 13,00 15,00 19,00 23,00 

 

Ονομαστική Φωτεινή ροή 
LED 2.160 2.448 2.976 3.492 

 

Τελική Φωτεινή Ροή 
Φωτιστικού 1.966 2.228 2.708 3.178 

 

Απόδοση Φωτιστικού 151.2 148.5 142.5 138.2 
 

Κλάση μόνωσης  II 
Βαθμός στεγανότητας 
Αντοχή σε κρούση IP66 

Θερμοκρασία λειτουργίας  -30°C ÷ +40°C 
Βάρος  2.2 Kg 
Εναρμονισμένο με τους 
κανονισμούς 

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, 
EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Χρόνος ζωής LED 
L70B20 80.000 h 

 
*Η τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού εξαρτάται από τον εκάστοτε συνδυασμό οπτικού, τροφοδοτικού  
και από τη θερμοκρασία χρώματος του led chip


