
BUTTERFLY LED SYSTEM

Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%.
Tolerância de potência +/- 5%.
Informações atuais do produto disponíveis em nosso website www.flashdq.com
*Luminária modificada de acordo com as necessidades do cliente. Se você deseja solicitar uma solução semelhante, entre em contato com o Departamento de Flash e DQ.
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
Os parâmetros na folha de dados são dados para Ta=25°C.
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DETALHES TÉCNICOS Montagem: no pilar, em suspensão de arame (incluído), por 
meio de suporte de instalação especiais (incluso)
Corpo: folha de alumínio
Cor: branco
Difusor: policarbonato

DADOS ELÉTRICOS Fator de potência: 76%
Alimentação: 230-240V 50Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED
Rabicho para alimentação: cabo com plugue

DADOS DE ÓPTICA Distribuição de luz: asimétrico
Modo de iluminação: direto
Tipo de ótica: refletor
Refletor: branco

DADOS GERAIS Vida útil (L70B50): 100 000 h
Faixa de temperatura operacional: 0˚C ... +35˚C
Disponível a pedido: DIM 1..10V, DALI, controle remoto DALI
Informações adicionais: Difusor de opala suave (PLX)
Garantia: 5 anos
Aplicação: auditório, centros comerciais, caminhos, galerias, 
halls, hotéis, corredores, instalações de utilidade pública, 
balcões de recepção, stands de automóveis, exposições

Código Dimensões [mm]
L W H

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso líquido 
[kg]

200221.5L01.001 2816 1300 532 4 1 58,0

Código Potência da
lumínaria [W] Lúmens OUT [lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

branca [K] CRI/Ra

200221.5L01.001 70 5900 84 3000 80

Luminária LED decorativa montada em um poste, composta por três elipses.
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OTHER PROJECTS

CURVAS DE FACHO DE LUZ
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MODO DE ILUMINAÇÃO

200221.5L01.001


