ДББ01В
Корпорація ВАТРА

http://vatra.ua

каталог 2018

ТУ У 27.4-33680115-053:2013

джерело світла і потужність номінал., Вт............... світлодіоди • 20
напруга живлення номінал., В................................ 220 AC
ступінь пилевологозахисту...................................... IP40
клас електрозахисту................................................ I
механічна стійкість................................................... М1
корельована колірна температура (ССТ).............. 3800...4200К
компенсація реактивної потужності (PFC)............. 0,95
температура навколишнього середовища........... -40ОС...+40ОС (У3)

Для загального освітлення об'єктів ЖКГ: входи у будівлі; тамбури і сходинкові клітки в
будинках; коридори, холи і вестибюлі; допоміжні, господарські та інші приміщення.
Корпус: листова сталь; захисне покриття - біла порошкова епоксіполіефірна емаль.
Світлопропускний захисний елемент - світлорозсіювач: світлостабілізований полікарбонат.
Апаратура управління: вбудоване ЕДЖ.
Джерело світла: світлодіоди.
Комплектація: світильник з світлодіодним джерелом світла.
Джерело світла: світлодіодна плата
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ОСОБЛИВОСТІ:
- є модифікації з датчиком руху;
- тип кривої сили світла: «Д» - косинусна;
- джерело світла - енергоекономні світлодіоди - клас енергоефективності «А++»! понад 50тис. годин безперервної роботи, стабільний
світловий потік, миттєво запалюються / перезапалюються, стійкі до перепадів напруги і багаторазових вмикань / вимикань, мають
високу кольоропередачу, відсутній шкідливий ефект низькочастотних пульсацій, немає ультрафіолетового випромінювання, екологічно
не шкідливі - не вимагають спеціальної утилізації (без ртуті);
- плавне включення, а також захист від перегріву і перегорання дозволяє продовжити термін служби світлодіодів;
- електронні компоненти та світлодіоди виключно провідних світових виробників;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби.

Приклад для замовлення: ВАТРА ДББ01В-20-002 У3
розшифровування модифікації:
1 цифра • 0
2 цифра • 0
3 цифра • 1- без датчика руху
2- з датчиком руху

Тип св ітильника
ДББ01В-20-001 У3
ДББ01В-20-002 У3

Освітлення професійно!

Напруга, В
220 AC
220 AC

Ступінь
захисту
IP40
IP40

ДС
LED
LED

92

Потужність,
Вт
20
20

Св ітлов ий Габарити, DxH,
потік, лм
мм
2400
350x75
2400
350x75

Маса, кг
±10%
1,3
1,3

