
AQUA-40-LED
     

   

Korpus:
przezroczysta lub opalizowana tuba z poliwęglanu o grubości 
ścianki 1,5 mm  i średnicy 40 mm zakończona dławnicą
Wyposażenie elektryczne:
sterownik zasilany 220-240V/50-60Hz AC, 220-240VDC; 
opcjonalnie DIM; możliwość okablowana przelotowego 1-
fazowego (max 1,5mm2)
LED:
4000K - standard
opcjonalnie 2700K - 6500K
Zastosowanie:
warsztaty, garaże, piwnice, korytarze, tunele
Informacje dodatkowe:
oprawy do montażu na suficie lub ścianie, dodatkowo 
możliwość zwieszenia; przeznaczone 
są do pracy w warunkach ta=45OC
Akcesoria dodatkowe:
obejmy montażowe (nie stanowią kompletu z oprawą)
003597 obejma z tworzywa ECLIP 40
003605 obejma ze stali nierdzewnej AQUA-40-A4
003606 obejma ze stali nierdzewnej AQUA-40-A2
Dodatkowo:
NANO – specjalna powłoka NANO (ochrona przed 
gromadzeniem wody, olejów i drobnoustrojów na powierzchni 
oprawy)

Body:
Plastic tube with outer diameter of 40 mm and wall thickness 
of 1,5 mm made from PC (polycarbonate), transparent or opal 
colour; sealing plugs at the ends of tubes
Wiring:
electronic ballast 220 – 240V / 50Hz-60 Hz AC, 220-240V DC;
optionally dimmable ballast; can be equipped with one phase 
through-wiring connection (max 1,5mm2)
LED:
4000K - standard
as an option 2700K - 6500K
Application:
lighting corridors, workshops, cellars, bridge and garages.
Note:
for surface mounted or to be suspended; can work in ta=45OC 
Accesories:
various mounting brackets (ordered separatelly)
003597 Plastic mounting bracket ECLIP 40
003605 Stainless steel mounting bracket AQUA-40-A4
003606 Stainless steel mounting bracket AQUA-40-A2
On request:
NANO – protection by means of special NANO layers 
(hydrophobic, oilphobic, antibacterial protection)

lm (opal) lm (clear) W Ta max OC A [mm] B [mm] C [mm]

AQUA-40-LED-1250-4K 1032 mm 1080 1221 9 50
1032

52 56

AQUA-40-LED-2550-4K 1032 mm 2160 2443 17 50

AQUA-40-LED-2500-4K 1558 mm 2160 2443 17 50
1558

AQUA-40-LED-5000-4K 1558 mm 4320 4886 35 45

AQUA-40-LED-3750-4K 2065 mm 3240 3665 26 45
2065

AQUA-40-LED-7500-4K 2065 mm 6481 7330 52 45

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości
nominalnych. Temperatura barwowa może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy
i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and
connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value.
The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.

AQUA-40-LED
AQUA-40-LED-3750


