
PROMENAD 
LED INDIRECT
Oprawa przeznaczona do oświetlania terenów 
miejskich, typu parki, przestrzenie osiedlowe, 
tereny rekreacyjne.

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
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Promenad LED Indirect  to solidna, 
wytrzymała, uniwersalna oprawa.
Przeznaczona jest do oświetlania:
-  skwerów
-   małych uliczek
-   placów zabaw
-   alejek
-   parków
-  osiedli mieszkaniowych

Odbłyśnik / „kapelusz” z blachy 
aluminiowej, malowanej 
proszkowo - góra szary RAL 7045 
lub czarny RAL 9005, dół biały 
RAL 9016. Dostępny jest 
w rozmiarze: Ø 650 mm.

Dolna część obudowy z wysokiej 
jakości poliwęglanu klasy V0 
(dostępna w dwóch kolorach: 
szarym lub czarnym).

Specjalnie zaprojektowany klosz 
(PC klasy V0) z soczewką, gwarantujący 
optymalny rozsył światła.

Górna część obudowy 
z wysokiej klasy aluminium 
malowanego proszkowo.

Nowoczesna, solidna i trwała konstrukcja:
-  klasa szczelności IP66 dzięki wylewanym poliuretanowym uszczelkom
-   trwała i oszczędna technologia LED 
-  źródło światła dużej mocy: moduł COB Cree o wysokim strumieniu
-   wysokiej jakości materiały: 
    obudowa - z PC klasy V0 stabilizowanego UV, 
   klosz ze zintegrowaną soczewką - z PC klasy V0, 
   górna obudowa i odbłyśnik - z aluminium.

System optyczny został zaprojektowany tak aby równomiernie oświetlałSystem optyczny został zaprojektowany tak aby równomiernie oświetlał
otoczenie i nie powodował efektu oślepiania. Wszystko to osiągniętootoczenie i nie powodował efektu oślepiania. Wszystko to osiągnięto
poprzez zastosowanie specjalnego klosza zintegrowanego z soczewką poprzez zastosowanie specjalnego klosza zintegrowanego z soczewką 
oraz odbłyśnika stożkowego, który optymalnie rozsyła światło oraz odbłyśnika stożkowego, który optymalnie rozsyła światło oraz odbłyśnika stożkowego, który optymalnie rozsyła światło oraz odbłyśnika stożkowego, który optymalnie rozsyła światło 
generowane przez wydajny moduł LED COB Cree.generowane przez wydajny moduł LED COB Cree.

Oświetlenie:

PROMENAD LED INDIRECT

Montaż na słupach o średnicy 
zewnętrznej 60 mm, 48 mm lub 42 mm. 
Tuleje, klucz montażowy i rękawiczki w 
zestawie.

Dostępne kolory obudowy i górnej strony odbłyśnika:

Czarny: RAL 9005
Szary: RAL 7045

oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Skuteczny radiator zapewniający 
odpowiednie warunki temperaturowe pracy 
źródła LED i elektroniki.

Zintegrowany system zabezpieczający 
oprawę przed zbieraniem się wilgoci 
wewnątrz obudowy.

Wysokiej jakości zasilacz Mean Well.
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Rozsyły światła Promenad LED Indirect

* w zależności od modelu

Promenad Led Indirect 45Promenad Led Indirect 30

Model Moc całkowita Źródło światła Temp. barwowa Strumień lampy

Promenad LED Indirect 30 29 W LED 24 W 4000 K, 3000 K 2125 lm

Promenad LED Indirect 45 42 W LED 36 W 4000 K, 3000 K 3000 lm

Napięcie 
zasilania

Częstotliwość 
zasilania (f)

Pobór 
mocy

Temperatura 
barwowa

Całkowity strumień 
świetlny źródeł 

światła

Źródło 
światła

Klasa 
ochronności

Klasa 
szczelności

Odporność 
mechaniczna Waga

230V 50 Hz 29 ÷ 42W 4000K 2125lm ÷ 3000lm * moduł 
LED Cree I IP66 IK10 6,2 kg
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