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Promenad LED

Promenad Led 30

Promenad Led 40

Promenad Led 60

Promenad LED
Klasa szczelności IP66 / IP66 protection rating
Stopień ochrony drivera LED: IP67 / LED driver protection level:
IP67
Konstrukcja: obudowa z wysokiej jakości poliwęglanu klasy V0,
klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy V0, odbłyśnik z blachy
aluminiowej malowanej proszkowo / Construction: housing made
of high quality polycarbonate V0 class, cover transparent riffled
made of PC V0 class, reflector made of aluminium powder painted
Opcje klosza: przezroczysty, mleczny (opcja) / Cover options: clear,
opal (option)
Kolor lampy: szary RAL 7037 lub czarny RAL 9005 / Lamp colour:
gray RAL 7037 or black RAL 9005
Źródło LED: diody Cree* dużej mocy o wysokim strumieniu,
radiator z odlewu aluminiowego, ilość LED-ów od 8 do 48 sztuk
zależnie od mocy / LED source: high power Cree LEDs with high
luminous flux, heat sink made of aluminium cast, number of LEDs from 8 to 48 pcs., depending on power
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Standardowa barwa światła: 4000K, 3200K (opcja) / Basic colour
temperature: 4000K, 3200K (option)
Dostępna moc: od 20W do 60W / Available power: from 20W to
60W
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Typ oprawy: do zastosowań zewnętrznych, do oświetlania
terenów miejskich / Lamp type: for external applications, for
lighting up urban areas

ø 650

Montaż: na standardowych słupach o średnicy zewnętrznej
60 mm, 48 mm lub 42 mm / Installation: on standard poles with
external diameter 60 mm, 48 mm or 42 mm
Zastosowania: mała ulica, przestrzenie osiedlowe, tereny
rekreacyjne / Applications: small streets, residential areas,
recreation
Model asymetryczny do montażu wzdłuż elewacji / Asymmetric
model designed for installation along the facade
Dekoracyjne oświetlenie w kolorze niebieskim, czerwonym lub
zielonym jako opcja / Decorative lighting in blue, red or green as
an option
* lub inne o zbliżonych parametrach / or other brand with similar
parameters

Model /
Model

Numer katalogowy /
Catalogue number

Moc /
Power

Temp. barwowa /
Colour
temperature

Strumień lampy /
Lamp luminous flux

Czarna / Black

Szara / Gray

Promenad LED 20

97633

97631

21 W

4000 K

1410 Im

Promenad LED 30

97625

97623

29 W

4000 K

2290 Im

Promenad LED 40

97617

97615

43 W

4000 K

3160 Im

Promenad LED 60

97570

97568

57 W

4000 K

4270 Im
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