
Đèn pha LED
SmartBright G2
BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE

Đèn pha LED SmartBright G2 - 20000 lm - 200 W - 4000 K

Đèn pha LED SmartBright G2 mang đến hiệu suất quang thông lớn với tuổi thọ cao và

thiết kế tin cậy. Tính năng phân phối ánh sáng đối xứng giúp cải thiện hiệu ứng chiếu

sáng. Sản phẩm này là giải pháp lý tưởng cho hầu hết các ứng dụng đèn pha.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Màu sắc nguồn sáng 740 trắng trung tính

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Bao gồm bộ điều khiển Có

Kiểu nắp quang học/thấu kính Kính phẳng

Giao diện điều khiển -

Kết nối Dây đi ra

Cáp Cáp 0,6 m không có phích cắm

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Ký hiệu tính dễ cháy -

Dấu CE Ký hiệu CE

Loại chóa quang học ngoài trời Bất đối xứng

Loại nguồn sáng LED LED

Loại khả năng bảo dưỡng Cấp C, đèn không có các chi tiết bảo dưỡng

được và cũng không bảo dưỡng được

 

Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn của trụ lắp đứng -

Góc nghiêng tiêu chuẩn đầu vào bên cạnh -

 

Thông số vận hành và điện

Điện áp đầu vào 220-240 V

Tần số đầu vào 50 hoặc 60 Hz

Hệ số công suất (Tối thiểu) 0.9

 

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 

Cơ khí và bộ vỏ

Vật liệu vỏ đèn Nhôm đúc

Vật liệu nắp quang học/thấu kính Kính cường lực

Thiết bị lắp đặt Giá neo tùy chỉnh được

Hình dạng nắp quang học/thấu kính Dẹt

Lớp hoàn thiện nắp quang học/thấu kính Trong suốt

Chiều dài tổng thể 491 mm

Chiều rộng tổng thể 378 mm

Chiều cao tổng thể 60 mm
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Màu sắc Ghi sẫm

 

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65 [ Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK08 [ 5 J bảo vệ khỏi phá hoại]

Bảo vệ chống đột biến (Chung/Khác biệt) Cấp độ bảo vệ chống đột biến của đèn lên

đến chế độ dây pha-trung tính 4 kV và chế

độ dây-đất 4 kV

 

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ

thống)

20000 lm

Dung sai quang thông +/-10%

Hiệu suất đèn LED ban đầu 100 lm/W

Nhiệt độ màu tương quan ban đầu 4000 K

Chỉ số hoàn màu ban đầu 80

Công suất đầu vào ban đầu 200 W

Dung sai mức tiêu thụ điện +/-10%

 

Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -25 đến +40 °C

 

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ 871016334363199

Tên sản phẩm khác BVP151 LED200/NW 220-240V 200W

AWB CE

EAN/UPC - Sản phẩm 8710163343631

Mã đơn hàng 911401816680

Phần tử - Số lượng trên một bộ 1

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài 2

Số vật liệu (12 chữ số) 911401816680

Trọng lượng tịnh SAP (Bộ) 6,080 kg

Bản vẽ kích thước
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BVP151 LED200/NW 220-240V 200W AWB CE

Đèn pha LED SmartBright G2
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