Lighting

Giải pháp chiếu sáng
linh hoạt vững chắc và
đáng tin cậy
EnduraLED Bulkhead
Bộ đèn EnduraLED Bulkhead là sản phẩm bền vững và đáng tin cậy cho khu vực
công cộng trong nhà và nửa ngoài trời với khả năng chống xâm nhập IP66. Sản phẩm
này có hai gói quang thông với hai CCT khác nhau, phù hợp với các ứng dụng linh
hoạt như cầu thang, khu công nghiệp, khu vực lưu thông, lồng thang máy, v.v.. Vỏ đúc
chịu lực và nắp polycarbonate có khả năng chống va đập lớn, biến đèn bulkhead này
trở thành giải pháp không cần bảo trì cho các ngành công nghiệp nặng.

Lợi ích
• Thiết kế vững chắc để kết hợp hiệu quả với các ứng dụng công nghiệp
• Tuổi thọ cao hơn với nhu cầu bảo trì tối thiểu
• Hiệu quả ưu việt nhất đảm bảo thời gian hoàn vốn (ROI) ngắn hơn
• Dễ dàng lắp đặt bằng các công cụ tiêu chuẩn
• Đảm bảo sự dễ chịu cho thị giác và giảm mỏi mắt nhờ ánh sáng khuếch tán tự
nhiên

Tính năng
• Khả năng bảo vệ chống xâm nhập lớn-IP66
• Khả năng chống va đập - IK09
• Thiết kế liền khối nhỏ gọn
• Nhiệt độ màu - 4000 K/6500 K và gói Quang thông - 700 lm/1100 lm
• Vỏ đúc chịu lực với nắp polycarbonate bền chắc
• Lắp đặt ngoài trời bằng công cụ đơn giản
• Tuổi thọ cao: 50000 giờ.
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EnduraLED Bulkhead

Ứng dụng
• Lồng thang máy
• Ngành công nghiệp nặng
• Khu vực lưu thông trong nhà
• Khu vực ban công và sân thượng nửa ngoài trời
• Tòa nhà chính phủ

Cảnh báo và An toàn
• Chỉ để sử dụng trong Chiếu sáng công nghiệp trong nhà

Phiên bản
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