
EvoLucia ™ PS14
wietlenie ca odobowe

Oszcz dno  … Wytrzyma  … Bezpiecze stwo

Lampa PS14 wykorzystuje do 75% mniej energii ni
jej jarzeniowe, kwarcowe oraz metalohalogenkowe
odpowiedniki. Charakteryzuje si  niezwykle d ug
ywotno ci  i niezawodno ci . Jest wyj tkowo odporna

na uszkodzenia mechaniczne, wahania temperatur i, w
przeciwie stwie do tradycyjnych róde wiat a, jedynie
nieznacznie traci na intensywno ci wiecenia w trakcie
eksploatacji. Dost pna jest w ró nych odcieniach
wiat a bia ego, od zimnego do ciep ego. Jest

wodoszczelna, wi c przy u yciu wody mo na atwo
usun  wszelkie zanieczyszczenia, które pogarszaj
widoczno  i mog  zagrozi  bezpiecze stwu.
Jej wyj tkowa energooszcz dno  i wysoka wydajno
sprawia, e jest szczególnie polecana w miejscach, gdzie
wiat o jest w czone przez ca  dob .

Doskona a do o wietlania
przej  podziemnych, gara y,
tuneli, parkingów pi trowych,
powierzchni magazynowych,
handlowych i przemys owych

Oszcz dza do 75% obecnych
kosztów energii

Nie wymaga konserwacji i
wymiany przez ponad 10 lat

Wodoszczelna konstrukcja
atwia utrzymanie w

czysto ci



Dla ceni cych oszcz dne, atwe w utrzymaniu i
wysokiej jako ci o wietlenie, lampa PS14 jest
najlepszym wyborem.

Projektanci firmy Sunovia tworz  przyjazne dla rodowiska produkty
wietleniowe w technologii LED o najwy szej jako ci i szerokim,

praktycznym zastosowaniu. Wed ug ameryka skiego wydzia u ds.
energii, w ci gu najbli szych 20 lat, o wietlenie typu LED zmniejszy
zapotrzebowanie na energi  elektryczn  nawet o 62%, wyeliminuje
258 mln ton emisji dwutlenku w gla i pozwoli unikn  budowy 133
nowych elektrowni zaoszcz dzaj c w ten sposób 280 mld USD.

wietlenie  EvoLucia™  LED  jest ekologiczne i energooszcz dne:
Lampy EvoLucia LED wykorzystuj  do 75% mniej energii ni  tradycyjne
ród a wiat a. Nie zawieraj  rt ci, ani innych szkodliwych dla
rodowiska substancji, które znajduj  si  w tradycyjnych wietlówkach.

Dzi ki ich d ugowieczno ci nie wymagaj  serwisowania ani cz stej
wymiany.

wietlenie EvoLucia™ LED jest niezawodne: ciwa kontrola
gospodarki termicznej diody ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji
wydajno ci strumienia wiat a i ywotno ci produktu. Najnowszej
generacji radiator ‘heat sink’ skutecznie odprowadza wydzielane
ciep o, dzi ki czemu chroni lamp  przed przegrzaniem i  wyd a  jej
ywotno .

wietlenie EvoLucia™ LED jest nowoczesne: Zastosowanie
najnowocze niejszych uk adów optycznych (technologia EvoLucia
Aimed   Optics ™)  zapewnia  najefektywniejsze wietlenie najwy szej
klasy. Zaprojektowane przez firm Sunovia optyki i odb niki kieruj
strumie   wiat a precyzyjnie na zamierzone miejsce, praktycznie
eliminuj c blask i rozmycie.

Cechy i korzy ci:

60W, 75W i 90W

IP55

Rozk ad wiat a typu V

Mo e by  zwieszana,
montowana do ciany lub
podtynkowo

Ø 38.10 cm

29.85 cm



PS14

8. 7

Ca odobowe o wietlenie LED

CRI:

Klasyfikacja:

Wydajno :

Moc wej ciowa:

Rozk ad wiat a:

Porównywalna z:

do 75 lumenów na wat

70 lub wi cej

Zastosowanie:

Soczewki:

Obudowa:

Monta :

Wyko czenie / kolor:

Sterownik LED:

REV 01-2011

Uszczelka:

Dane projektu:

IP55 Œ, UL, CUL

Modu  LED:

wietlenie przej  podziemnych, parkingów
pi trowych, gara y, tuneli, powierzchni
magazynowych, wilgotnych przestrzeni
przemys owych

typ V

60W, 75W, 90W

175W lampami metalohalogenkowymi lub z
150W wysokopr nymi lampami sodowymi

Odlew jednocz ciowy ze stopu aluminium o niskiej zawarto ci miedzi
(<0,4% Cu).

Poliw glanowy pryzmatyczny refraktor chroni diod  i redukuje
lepiaj cy blask.

Silikonowa uszczelka szczelnie chroni przed wilgoci  i kurzem.

ytka z aluminium platerowanego s ca do odprowadzania
wydzielanego ciep a, wyd a ywotno  lampy. Opatentowany
firmowo uk ad optyczny (technologia EvoLucia Aimed  Optics™),
pozwala na bardzo dok adn  kontrol  nat enia i kierunku padania
wiat a. Dzi ki kontroli diod firmy CREE, oprawy utrzymuj  poziom

wietlenia równy lub wy szy w stosunku do tych uzyskiwanych przez
oprawy metalohalogenkowe oraz wysokopr ne lampy sodowe przy
znacznie ni szym zu yciu energii i przy przed eniu ywotno ci
powy ej 50,000 godzin w temperaturze eksploatacji 25 .

Urz dzenie sta opr dowe o wysokiej  korekcji wspó czynnika  mocy
umo liwiaj cy maksymalne wykorzystanie energii. Spe nia wymagania
normy UL 1310 / UL 48 klasa 2. Posiada wbudowany uk ad ochronny
przed przegrzaniem. Napi cie wej ciowe: 100 – 277V. ywotno
sterownika szacowana jest na 100,000 godzin.

Farba kryj ca poliestrowa proszkowa termiczna TGIC, o grubo ci
nominalnej 2,5 mil. Lampa badana w te cie 2,500 – godzinnym
opryskiwania sol  A.S.T.M, B-119. Standardowy kolor to br zowy.
Inne kolory dost pne na yczenie klienta, prosimy o kontakt.

Oprawa o wietleniowa mo e by  zwieszana, montowana do ciany
powierzchniowo lub podtynkowo.

Sunovia Energy Technologies Europe Sp. z o.o. Polska, 09-402 P ock, ul. Chopina 46, tel.: +48 24 366 60 46, fax: +48 24 266 94 91
www.sunoviaeurope.com, biuro@sunoviaeurope.com      * Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia

EPA: nie dotyczy Wysoko : 29,85 cm

Waga: 5,89 kg rednica: 38,10 cm

Cechy:

Dane techniczne:

Ø 38,10 cm

29,85 cm

Rysunek techniczny:

http://www.sunoviaeurope.com
mailto:biuro@sunoviaeurope.com

