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Oświetlenie wyrobisk

CERTYFIKATY

NLS-6 LED wyk. K

LAMPA NLS-6 LED WYK. K
Oprawy  NLS-6  LED  wyk.  K  zostały  zaprojektowane  pod  kątem  zastosowania  w  podziemnych  zakładach
górniczych  niezagrożonych  wybuchem  albo  zagrożonych  wybuchem  metanu  ze  stopniem  „a”
niebezpieczeństwa wybuchu metanu i zaliczonych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Posiadają
podwyższony stopień  ochrony  IP66/67 oraz  wytrzymałości  mechanicznej  IK10.  Obudowa wykonana jest  z
tworzywa sztucznego: korpus z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) zaś klosz z poliwęglanu (PC).
Budowa taka gwarantuje podwyższoną odporność na działanie agresywnego środowiska kopalnianego.

Pełny opis

Oprawa  posiada dwa zespoły wpustowe M25x1,5 umożliwiające przelotowe dołączenie do 3-fazowej sieci
zasilającej z obwodem kontroli  ciągłości uziemienia. Zastosowane złącza szynowe pozwalają na dołączenie
przewodów zasilających z żyłami o przekroju do 6mm2.
Układ świetlny został oparty o nowoczesne i wydajne diody LED o skuteczności świetlnej dochodzącej do 200
lm/W. W połączeniu z wysokosprawnym zasilaczem pozwoliło to osiągnąć skuteczność świetlną całej oprawy
dochodzącą do 140 lm/W. Dla poprawnego chłodzenia, które jest podstawowym czynnikiem gwarantującym
długie i bezawaryjne działanie diod LED, odbłyśnik został wykonany z aluminium.
Oprawy zostały  wyposażone w zasilacze LED z  serii  profesjonalnej.  Posiadają poszerzony zakres napięcia
zasilania (chwilowo do 340VAC), pozwala to na bezawaryjną pracę lamp w przypadku mało obciążonej sieci
kopalnianej 10 kV (w dni wolne od pracy). Dodatkowo zwiększono odporność na przepięcia (wspólne do 6 kV i
różnicowe do 4 kV). Obudowa zasilacza wykonana jest z aluminium o stopniu ochrony IP67, zaś zamontowana w
nich elektronika zabezpieczona zalewą termoprzewodzącą. Rozwiązanie to zwiększa odporność na drgania oraz
podwyższa maksymalną temperaturę pracy zasilacza do 75 °C.

Cechy/specyfikacja techniczna

 
NLS-6 LED
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NLS-6 LED
600
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NLS-6 LED
1200
 37W 

NLS-6 LED
1200
 70W 

Napięcie zasilania 120-277 VAC, 50-60 Hz
Źródło światła LED

Moc 20 W 37 W 37 W 70 W
Strumień świetlny oprawy 2490 lm 4850 lm 5015 lm 9940 lm

Liczba paneli LED w oprawie 2 4 4 8
Obciążalność zacisków przelotowych 36 A

Stopień ochrony IP 66/67
Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Klasa ochronności I
Masa 5 kg 5 kg 8,5 kg 8,5 kg

Temperatura otoczenia oprawy -10ºC ≤ Ta ≤ +60ºC
Wymiary 742 x 209 x 147 mm 1352 x 209 x 147 mm

Wpusty kablowe 2 szt. M25x1,5
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Budowa i działanie

Lampy NLS-6 LED mogą pracować w dowolnej pozycji. Montowane są za pośrednictwem dwóch mosiężnych
wkładek gwintowanych trwale zespolonych z obudową. Posiadają gwint wewnętrzny M8.
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  NLS-6 LED 600 20W i NLS-6 LED 1200 37W  
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     NLS-6 LED 600 37W i NLS-6 LED 1200 70W  
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