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Lămpi cu LED cu unghi de iluminare de 130 grade 80W 
Cod: LMP-3115 

 

Descriere 

Reprezintă cea mai convenabilă soluţie pentru un buget redus, însă de o calitate superioară, fiind destinată înlocuirii directe a 
lămpilor clasice cu vapori de sodiu sau de mercur, având soclu standard E40. 

Domenii de utilizare 

• Iluminatul căilor de circulaţie; 

• Iluminatul pietonal / parcurilor şi grădinilor; 

• Iluminatul zonelor de parcare; 

• Iluminatul zonelor industriale; 

• Aplicaţii solare de iluminat. 

Avantaje 

• Unghi de iluminare de 130 grade; 

• Leduri fiabile pentru o mai mare luminozitate; 

• Fără efect de orbire; 

• Dulie standard E40; 

• Instalare şi întreţinere uşoară. 

Caracteristici tehnice principale 

• Flux luminos ridicat: 7200÷7920lm; 

• CRI: ≥80; 

• Gama de culori disponibilă: alb cald / neutru / alb rece; 

• Eficienţă şi fiabilitate ridicate; 

• Consum redus de putere; 

• Material radiator: aliaj de aluminiu; 

• Producator led: Bridgelux; 

• Temperatura de funcţionare: -40°C ÷ +50°C; 

• Durata de viaţă mai mare de 50.000 ore. 

Caracteristici electrice 

• Tip: LED 80W; 

• Putere: 80W; 

• Eficienţă energetică: >87%; 

• Tensiunea de alimentare: AC 100÷277V / DC 12V÷24V; 

• Frecvenţa: 50Hz-60Hz; 

• Factorul de putere: >0,95. 
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Caracteristici mecanice 

• Grad de protecţie: IP60; 

• Greutatea brută: 1,6Kg; 

• Dimensiuni: 288mm x 150mm. 

Distribuţie luminoasă 

Unghi de iluminat: 130°. 

 


