
RAMBO-LED-FL
      

  

Oprawa wandaloodporna

Korpus: 
Zamknięta w stalowej obudowie przezroczysta tuba z 
poliwęglanu o grubości ścianki 4mm i średnicy 70mm 
Wyposażenie elektryczne:
moduły LED 220-240V/50-60Hz AC
DIMM – regulowany moduł DALI (opcja)
Zastosowanie: 
oświetlenie pomieszczeń i przestrzeni gdzie występuje 
możliwość wandalizmu (np. przejścia podziemne, garaże, 
zakłady karne itp.).
Informacje dodatkowe: 
oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach ta 30oC.
Akcesoria dodatkowe: 
004569 – specjalna śruba zabezpieczająca
002020 – klucz do śrub specjalnych
uchwyt kątowy 30O

Vandalproof luminaire

Body: 
transparent polycarbonate tube with outside diameter 70mm 
and 4mm thick in metal sheet body.
Wiring:
LED modules
DIMM - dimmable electronic ballast (DSI, DALI – on request).
Application: 
premises with high risk of damage – prisons, psychiatric 
hospitals, pedestrian subways etc.
Note: 
suitable for work in conditions ta 30oC
Special equipment: 
004569 – screw with special head
002020 – spanner for mounting and dismantling special screw
corner bracket 30O

lm (z oprawy/of fitting) W A B C D E kg

RAMBO-LED-FL-2500-4K-# 1929 17 955 112 76 779 60 5,3

RAMBO-LED-FL-5000-4K-# 3858 33 1445 112 76 1276 60 7,5

RAMBO-LED-FL-7500-4K-# 5787 50 1910 112 76 1742 60 8,8

# - IP42 lub IP66/67 / IP42 or IP66/67

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.
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