Ficha Técnica
Foco LED AR111 15W

ILUMINAÇÃO LED COMERCIAL

Foco LED de Superfície Multi-ângulos
Orientável 20W LIFUD
Parâmetros Técnicos
Potência:

20 W

Factor de Potência (FP):

0.90

Luminosidade:

2000 lm

Eficiência Luminosa:

100 lm/W

Fonte luminosa:

COB

Driver:

Lifud

Classe Energética:

A+

Ángulo de Abertura:

15º/20º/30º/40º/60º/70º

CRI:

90

Dimensões:

Ø60x300 mm

Marco:

Branco

Proteção IP:

IP20

Marca:

LIFUD

Garantía:

2 Anos

Vida Útil:

50.000 Horas

Tª Ambiente Trabalho:

-20°C ~ +40°C

Certificados:

CE & RoHS

Descrição do produto
O Foco LED Multi-ângulos 20W de superficie está especialmente projetado para iluminação de lojas e
montras, onde fornecerá luz altamente perfeita e focada.

Caracteristicas do Foco LED Multi-ângulos Orientável 20W de Superficie.

Tem uma fonte de luz COB muito eficiente que proporciona uma luz concentrada num feixe de abertura de graus
diferentes 15º/20º/30º/40º/60º/70º. A luz que emite não distorce a s cores como reflete seu índice de
reprodução cromática superior a 90.
Vem com materiais de grande qualidade como o alumínio e componentes de excelentes prestações como o driver Lifud.
O Foco LED Multidirecional 20W de superficie tem uma vida útil dez vezes maior que a do um foco normal que cerca
de 30.000 horas. Isso ajuda a minimizar o custo de manutenção das luminárias.
Requer montagem sobre superficie. Além disso, é um producto de classe II, não requer conexão a terra.

Aplicações do Foco LED Multidirecional 20W de Superficie
Com um design que encaixará no estilo de qualquer espaço, este foco está especialmente concebido para iluminação de
espaços comerciais onde é necessário ter uma luz que focalize a atenção nos productos expostos. Portanto é ideal para
espaços como lojas, montras, centros comerciais, supermercados ou salas de exposições.
Apesar de que também se pode colocar em espaços domésticos como complemento decorativo da iluminação geral.
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