Produkty » Lampy oświetlenia wnętrza » FT-043 LED
Nowoczesna seria lamp oświetlenia wnętrza typu LED w wersji okrągłej znalazła
szerokie zastosowanie w energooszczędnych instalacjach elektrycznych, ale
również w szeroko pojętej dziedzinie motoryzacji,
a także w gospodarstwach domowych. Głównymi atrybutami tej lampy jest: niski
pobór prądu przy zachowaniu wydajności światła porównywalnego z żarówką
halogenową o mocy 20 W; możliwość zasilania napięciem stałym lub
przemiennym – czyli możliwość zasilania z sieci 230V AC za pośrednictwem
transformatora. Ze względu na swój niewielki gabaryt , odporność na wstrząsy
oraz prosty montaż, ale także ze względu na swoją wodoszczelność lampa
znalazła szczególne uznanie w branży motorowodnej.
Lampy posiadają wymienne obudowy w postaci ramek. W wersjach podstawowych
lampy występują
w kolorze ramki: białej, srebrnej, złotej. Istnieje możliwość realizacji zamówień
specjalnych w dowolnym kolorze obudowy.
Parametry lampy:
- napięcie zasilania: 9 – 36V (napięcie stałe DC lub przemienne AC)
- polaryzacja podłączenia lampy jest dowolna
- pobór prądu: 9V/36V = 0,28A/0,08A
- pobór mocy (moc znamionowa): 9V/36V = 2,6 W
- strumień świetlny: odpowiednik żarówki 12V/20W
- optymalna temperatura pracy lampy: od -40°C do +55°C
- temperatura barwy światła: Biała Ciepła; 3500K
- lampa posiada certyfikat wodoszczelności IP68
- lampa posiada certyfikat odporności na wstrząsy i drgania IK03
- klosz wykonany z tworzywa odpornego na pękanie – materiał PC
- certyfikat kompatybilności elektromagnetycznej – EMC
- produkt spełnia wymogi prawne Unii Europejskiej i posiada oznaczenie CE
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FT-043 B

Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z
wymienną, okrągłą ramką w kolorze
białym.
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FT-043 S

Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z
wymienną, okrągłą ramką w kolorze
srebrnym.
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FT-043 ZL

Lampa oświetlenia wnętrza 4-LED z
wymienną okrągłą ramką w kolorze
złotym.

1

0,085

216

59x39x29

18,36

4320

120x80x165

392,20

