
KATEGORIA:

OPRAWY LED

CERTYFIKATY

EMHB

NAŚWIETLACZ EMHB
Naświetlacz EMHB charakteryzuje się ponadprzeciętną energooszczędnością i trwałością w porównaniu do
tradycyjnych naświetlaczy halogenowych. Korpus naświetlacza wykonany jest z odlewniczego stopu aluminium,
co gwarantuje doskonałe chłodzenie modułów led. Naświetlacz wykorzystywany może być do oświetlenia
przestrzeni przemysłowych, produkcyjnych, magazynowych, ciągów technologicznych, przetwórstwa sypkich
materiałów kopalnianych, budowlanych i spożywczych.
 

Cechy/specyfikacja techniczna

 Parametry techniczne 
 Nazwa parametru  Wartość (jednostka) 

Napięcie zasilania 90-305 VAC   140-250 VDC   50-60/0Hz
Moc 40-270W ±5% 

Współczynnik mocy PF ≥ 0.95 *  * 
Źródło światła ultra jasne diody LED

Temperatura barwowa
4000K ±10%

jako opcja 3000K, 5000K, 6500K ±10%
Strumień świetlny  145 lm/W ±10% 
Klasa ochronności I
Stopień ochronny IP 66/67 IK 10

Dopuszczalna temperatura
otoczenia

zgodnie z tabela poniżej

Masa
6,5 kg – wykonania 40-160W

9,5 kg – wykonania 180-270W

Wymiary zewnętrzne
Ø390x145 mm – wykonania 40-160W
Ø460x150 mm – wykonania 180-270W

Dopuszczalna temperatura otoczenia
-32°C do +55°C – wykonania 40-100W; 180-220W
-32°C do +50°C – wykonania 120-160W; 240-270W

 -32°C≤Ta≤+75°C  – wykonania HT 40-80W 
Żywotność 80 000 h dla temp. +25 °C

  *    Zgodnie z tabelą rodzajów wykonań 
  **    Przy napięciu 230VAC i mocy 160W

Budowa i działanie

Oprawa EMHB składa się z następujących elementów:
korpus – stop aluminium,
pierścień dociskowy – stop aluminium,
szyba hartowana,
moduł świetlny LED,
zasilacz z zintegrowanym przewodem zasilającym 3x1,0mm2  (długość 300mm),
możliwość regulacji  strumienia świetlnego za pomocą interfejsu 1-10V lub DALI  wg
wykonań.
uchwyt oczkowy mocujący,

 Opcjonalnie oprawa może być:
wyposażona  w  komorę  przyłączeniową  (wariant  ICB)  z  dwoma  otworami  do
wprowadzenia przewodów zasilających. Otwory są wyposażone w wpusty kablowe M20,
M25 lub mogą być zaślepione,
wyposażona w zasilacz przemysłowy (wariant IPS),
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Montaż

Naświetlacz został przystosowany do montażu naściennego (montaż na wysięgniku rurowym jako opcja, inne na
zapytanie).

  
SPOSÓB MONTAŻU  
 Naświetlacza EMHB 

  
 
  

 SPOSÓB MONTAŻU  
 Naświetlacza EMHB ICB

   

Opcje

Oznaczenie oprawy:

                Naświetlacz EMHB * / ** / *** / **** AR   
 *            moc oprawy
**           zespół świetlny
***         zespół zasilacza
****       informacje dodatkowe (np. inny typ malowania, akcesoria dodatkowe etc)

  
 

Wersja z dnia: 2022-10-12



  
Eksploatacja oprawy w podwyższonej temperaturze powoduje skrócenie żywotności
 
 

  

 Wykonanie standardowe 

  

 Wersja HT  – zasilacz
z dodatkowym
radiatorem (patrz
oprawa do wysokich
temperatur EMHB HT)

  

 Wersja ../SD lub HT..
/SD –  zespół zasilacza i
zespół świetlny
rozdzielone, połączone
przewodem, max 160 W

  

 Wersja ../ICB lub HT
../ICB  – wariant z
zasilaczem i komorą
przyłączeniową max.
160 W

  
   

 Wersja IPS –  zasilacz
zew. wyposażony w

zintegrowany przewód
zasilający  

Przykładowy kod zamówieniowy: 
 

 EMHB 160 / 840 / P AR  – oprawa EMHB o mocy 160 W, matryca LED 4000K CRI80, złącze
diagnostyczne, odbłyśnik ścięty. 
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Akcesoria
 

 WM  - mocownik do ściany
  

 ST -  mocownik na rurę
  

 R - odbłyśnik symetryczny
  

 AR -  odbłyśnik asymetryczny

  

 WG - siatka stalowa
  

 JB -  puszka przyłączeniowa
  

 Krzywa rozsyłu EMHB  (bez odbłyśnika)
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