NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ŚWIATŁA

PROFESSIONAL LED SYSTEMS

Oprawa oświetleniowa AXION
niskie zużycie energii
długa żywotność
wysoka wydajność świetlna LED
pyłoszczelność i bryzgoszczelność
wbudowany system zasilania OSRAM
bezawaryjna eksploatacja
łatwy montaż
100% produkt ekologiczny

www.ledberg.pl

AXION

Oprawa AXION firmy LEDBERG jest innowacyjnym produktem oświetleniowym. Dzięki
zastosowanej technologii LED oprawa
oświetleniowa wyróżnia się bardzo niskim
zużyciem energii elektrycznej, profesjonalną
jakością oraz kompaktowym i estetycznym
wyglądem. Oprawy oświetleniowe AXION są
przeznaczone do wymiany starszego typu
oświetlenia (świetlówki fluorescencyjne,
żarówki, lampy

fluorescencyjne oraz inne

oprawy oświetleniowe).

Oprawy oświetleniowe AXION są łączone ze sobą przy pomocy montażu szynowego oraz
zawiesi na linkach stalowych połączonych z uchwytami oprawy. Mogą być montowane
bezpośrednio pod sufitem lub zawieszane na określonej wysokości, co pozwala na
tworzenie różnego rodzaju ciągów świetlnych.
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Zastosowanie opraw oświetleniowych AXION
w zależności od barwy światła
5000 K
hale produkcyjne i remontowe
warsztaty samochodowe
magazyny
pomieszczenia techniczne
hale sportowe
oświetlenie stanowisk pracy
gabinety medyczne i szpitale

4000 K
przejścia podziemne
i inne ciągi ruchu pieszego
parkingi
pawilony handlowe
korytarze
supermarkety

3000 K
sklepy spożywcze
lady z artykułami spożywczymi
bawialnie i pokoje zabaw
przedszkola
pokoje odpoczynku
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Informacja o produkcie

Moc
Wymiary (mm)
Strumień świetlny
Napięcie
LED
System zasilania
Wydajność świetlna
Temperatura barwowa
CRI
Kąt rozsyłu światła
Czas eksploatacji
Szczelność
Klasa ochronności
Obudowa
Klosz
Wysokość montażu
Certyfikaty

AXION 1000

AXION 1500

AXION 2000

AXION 3000

35 W

50 W

80 W

100 W

1995 x 60 x 57
≤ 10 000 lm

2980 x 60 x 57
≤ 15 000 lm

1004 x 60 x 57
≤ 5000 lm

1504 x 60 x 57
≤ 7500 lm

AC 230 V
OSRAM
OSRAM
≤ 156 lm/W
3000 K / 4000 K / 5000 K
Ra ≥ 80
120°
≤ 80 000 godz.
IP 54
I
aluminium anodowane
przezroczysty lub matowy*
3-6 m
CB, CE, RoHS, EMC, LVD, atest higieniczny

*Przepuszczalność światła klosza matowego wynosi ok. 87%

Producent:

ul. S. Magierskiego 13
20-706 Lublin, Polska
tel. (81) 307 65 56
e-mail: info@ledberg.pl
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