
   

  

LUSTRE LED 12W, 18 ,   W  24W, CCT3
barva 

 senzor, technologie ý,mikrovlnn
3,000K,  tlaěsv 4,000K nebo  6,000K. 

Tato
v tidlaísv řuvnit driveru na hoéněstíum

 ečnaíepřp ípomoc tlaěsv barvy volby nostžmo ášíinřp  chýspornú tidelísvenergeticky adař 

v  energie el. sporuú šídal pro íitžvyu nostžmo
 šíříroz senzorem mýmikrovlnn s, verze íprovedenm íkladnáz 

 tidla.ísv áivkovářz ič árovkovžá
 ícívajást ícíhrazuján chíenšeř v i projektech chýnov 

ýednoduchJ  aplikace. ílnáprofesion a ésoukrom pro ývhodn je design ínč,funk 

 

• nyáByty,apartm   

• éejnřVe  budovy 

• Obchody 

• Hotely,bary,restaurace 

• Chodby 

• ětšSchodi   

 
  

  

 

hodyýV  éPodrobn  íedstavenřp 
• ýOcelov   mýodoln vysoce s lisekýv UV stab mýilizovan

 mýlováop
 

PMMA difuzorem 
• áPevn

áOcelov
 produktu ivotnostž šídel pro konstrukce áodoln a 

•  tepla odvod šílep pro kladnaáz  
• Difuzor   a konýv ýtelněsv ílnámaxim íejášinřp kačoč áirč a 

• ézkín  íněosln 
•    tlaěsv distribuci rnouěrovnom
• jednotlivé  viditelné nejsou čipy LED 

• éDostupn  chávariant chýkonovýv 3 ve • žšíNi
 ýVysok    ítleněosv na adavkyžpo  miššívys prostory šítěv pro konýv 

 ětšschodi chodby, pro konyýv 

• áVoliteln
 

ípomoc
 tidleísv ve hoéněstíum

 driveru  tlaěsv barvy teplota • Vyberte
 investora. adavkužpo ič instalace druhu

 podle produktu iážmont po ža tlaěsv barvu 
• 

• Verze
 ísepnut pro ítleněosv  hladinua ívypnut asučny,óz

  ínčdetek ínastaven ínžumo senzoremmýmikrovlnn   s • ášíinřP
áRychl  instalace ájednoduch a 

   chývanžípou prostorechěasnčob  v energie sporuú šídal 
• 

• itažPou  5730 SMD LED technologie  :

• Poskytne a konýv ýtelněsv ýdnřámimo 
ebuřspot  

 zkouín 
 

•   ivotnostŽ  30,000 hodin  

•  ivkamiářz se ínáPorovn :
• áVysok  innostúč 
•  sporaÚ  40% esřp energie  

  

   

   

• áovčPolovodi  technologie 
• éitžokam bez tloěsv   ínáblik 

• odolnost  teplotám nízkým i vysokým m,ívibrac proti 
  

•  senzory a čidly externími s použít možno     

 

pro•  24/7 provoz  

• Pro  C°+40  žaC°-15 íokol teplotu • ílnáIde  teplotami miývysok i miýzkín s íedřprost pro 
• Difuzor  reměváuz mýbajonetov s • áRychl  driveru na mífunkc mývoliteln k stupříp a ážmont 
• Otvor  chodkyůpr ěetnčv vodříp pro • éjednoduch  tidlaísv kladnouáz voduříp íenžaprot érychl a 
• 3  otvory ínážmont • ěetnčv  dinky,vruty/ž/hmo lemámateri mínážmont s kuáčs 
    

 

POPIS 
ýOcelov
 barvou

 kovouášpr ýupraven  ěpovrchovlisekýv 

PC kačoč   áirč   ícíkryj LED  ipyč 
Robustní PMMA difuzor ýnéčml   

   

Upozornění 

Změnu    produktu. zničení ke dojít může jinak stavu, vypnutém ve svítidlo je pokud jen provádějte přepínače pomocí tyteplo barvu  

QUALITY  GROUP LED BY PRODUCTS 



   

 

 

   

 LUSTRE LED 12W, 18 ,W  24W, CCT3 technologie ,  senzor, ýmikrovlnn 
barva 3,000K,  světla 4,000K  nebo 6,000K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         

 

Diagram  RLU18XO-01 in 4,500K.  Diagram  RLU18X0-01 in 4,000K.    

Verze   mýmikrovlnns sensorem  :

 ívypnut č Nastavení asu : 5s/30s/90s/3m/20m/  30m  

 ítleněosv hoídenn senzoru íNastaven : vypnut, 2 lx/10 lx/25  lx/  50lx  

 tomnostiříp senzoru  citlivosti íNastaven (%): 10, 25, 50, 75, 100  

ínážMont  kaýšv (max): 6m  

ínčDetek  naóz (max): 12m  

 

 

 
 s souladu :v EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN62031+A1+A2, EN 

62493, EN62471, EN 55015, EN 61574, EN 61000-3-2, EN 60001-3-3, 

EN 61374-1, EN61374-1 

          sločí j.Ob         íkladnáz   verze :

                            verze  senzorem se :
RLU12X0-01 

RLU12X0S-01 

RLU18X0-01 

RLU18X0S-01 

RLU24XO-01 

RLU24X0S-01
 

Ekvivalent  k 2D  28W 28W 38W 

konříP  (W): 12.3/11.7/12.3 19.4/18.10/19.3 

 

25.7/24.1/25.9 

  

(lm):  tok ýtelněvS

 

900/1,160/980 1,450/1,730/1,510 

 

2,010/2,380/2,080 

innostÚč  (lm / W):

rukaZá

 73/99/80 75/96/98 78/99/80 

ivotnostŽ  (hod): 30,000 30,000 30,000 

 (rok): 2 2 2 

tlenostěOsv  v 1m (lx): 240/310/260 360/430/380 

 

530/630/550 

 helÚ   ínáovřvyza : °120 °120 °120 

CCT (K): 3,000/4,000/6,000 3,000/4,000/6,000 3,000/4,000/6,000 

CRI (Ra): 80 80 80 

IP (IP):                     20 20 20 

IK (IK): 07 07 07 

 okolí taloTep (˚C):   -20 ≤ Ta ≤ +40 -20 ≤ Ta ≤ +40 -20 ≤ Ta ≤ +40 

ítěNap  (V): 220-240 220-240 220-240 

P  F (PF):

rěmůPr  

 0.5 0.51 

 

0.55 

(mm): 322 322 372 

kaýšV  (mm):

/ksíBalen

 97 97 107 

 : 1 1 1 

haáV  (kg): 

 

0.6     Standard 

0.7  Senzor    

0.6   Standard 

0.7   Senzor  

0.9   Standard 

0.9   Senzor  

            

            

          

 

 

QUALITY  GROUP LED BY PRODUCTS 


