
 LED svítidla Triproof





RoHS ENERGY STAR
geprüfte
Sicherheit

  LED svítidlo Divetta® Triproof 

Svítidla série Triproof ArcS jsou navržena pro drsné podmínky, jsou 
vodotěsná, prachuvzdorná a odolná vůči korozi. Vysoký stupeň krytí 
IP65 je vhodný pro vlhké či prašné prostředí, jako například 
potravinářské nebo chemické továrny. 

Naše průmyslová svítidla mají profesionální povrchovou úpravu 
práškovou nátěrovou hmotou a eloxováním. Mohou být použity              
v různých prostředí s nepříznivými podmínkami.

Difuzní kryt snižuje odlesky. Velký vyzařovací úhel 230°, jas a 
elegantní vzhled, to je ideální volba pro nahrazení zářivkových svítidel.

Až 150 lm/W je téměř 50% úspory energie oproti fluorescenčním 
zdrojům světla a také životnost je výrazně delší.

•  Vyzařovací úhel 230°
•  Krytí IP65, alternativně IP45
•  Mechanická odolnost IK10
•  Žáruvzdorný napájecí kabel do 650°C
•  Žáruvzdorný kryt do 850°C
•  Spojovací konektory pro snadnou instalaci
•  Až 150lm/W, velká úspora energie
•  Životnost 30 000 hodin
•  Plastový kryt odolný vůči UV záření
•  Možnost závěsné i přisazené montáže

Použití:
sklady, parkoviště, tunely a podchody, výrobní haly, železniční a auto-
busové stanice, supermarkety atd.

IP 65

IK 10

850°C



  

ArcS I B
vestavěný driver
30W-0.6m
70W-1.2m
80W-1.5m

ArcS I
externí driver
30W-0.6m
70W-1.2m
80W-1.5m



  

ArcS II B
vestavěný driver
20W-0.6m
40W-1.2m
50W-1.5m
60W-1.8m

ArcS II
externí driver
20W-0.6m
40W-1.2m
50W-1.5m



  ArcS III B
vestavěný driver
10W-0.6m
20W-1.2m
25W-1.5m

Hliníkový 
chladič

Vodotěsný konektor, 
snadná instalace

CRI≥80

Bezpečný kovový úchyt

Žáruvzdorný kryt do 850°C

Specifikace

Vysoce
nárazuvzdorné

Různá světelná účinnost:
150lm/W,120lm/W,100lm/W



  Čtyři druhy připojení:

Přípojka č.2:
S vnitřním a vnějším konektorem,
snadné připojení.

Přípojka č.1:
S vnitřním a vnějším konektorem,
snadné připojení.

Přípojka č.3:
Pevné spojení průsvitnou spojkou
s vnitřním a vnějším konektorem.

Průsvitný spoj, IP65 Koncové kryty s vnitřním a vnějším
konektrorem mohou být spojeny

Žádná tmavá místa ve spojích,
konzistentní světlo



Přípojka č.4:
Kabelem

Instalace: Stropní a závěsná

Další možnosti výběru:

•  Typ pro nouzové osvětlení s 30% výkonu a dobou svícení delší než 3 hodiny
•  Stmívatelný typ
•  K dispozici se světelným nebo pohybovým senzorem
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