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Dostępne pliki fotometryczne. 
Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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PRZEZNACZENIE: do oświetlania sanitariatów, korytarzy, szatni oraz innych pomiesz-
czeń, gdzie wymagany jest stopień szczelności obudowy IP65 oraz wytrzymałość me-
chaniczna IK10.

OBUDOWA: biały poliwęglan, dyfuzor – opalowy poliwęglan. Odporna na uszkodze-
nia mechaniczne, kroplo i pyłoszczelna (IP65). Kąt rozsyłu: 120 stopni. 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70 25 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe i naścienne. Montaż bezpośrednio na stropie, zdjęcie 
klosza bez użycia narzędzi niemożliwe. Wersja M – z mikrofalowym czujnikiem ruchu 
wbudowanym  w obudowę, MD – z czujnikiem i redukcją mocy. Czujnik ruchu po-
siada regulację zasięgu, czasu załączania oraz czułości wyłącznika zmierzchowego.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności, gwarantuje stałe natę-
żenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 120V~ do 253V~.
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SOL to wypukła plafoniera o wysokiej wy-
dajności i  podwyższonej odporności na 
wilgoć i narażenia mechaniczne, dostęp-
na w   wersji z mikrofalowym czujnikiem 
ruchu.
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Typ
Znam. strumień
świetlny oprawy

Temperatura barwowa
światła z oprawy

Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary ØxW

SO-270-S-16W-3000 1 200lm biała ciepła 3000K 16W >73 0,75kg ø270x80mm

SO-270-S-16W-4000 1 200lm biała neutr. 4000K 16W >75 0,75kg ø270x80mm

SO-270-S-16W-M-3000 1 100lm biała ciepła 3000K 16W >73 0,75kg ø270x80mm

SO-270-S-16W-M-4000 1 100lm biała neutr. 4000K 16W >75 0,75kg ø270x80mm

SO-330-S-22W-3000 1 900lm biała ciepła 3000K 22W >73 0,95kg ø330x105mm

SO-330-S-22W-4000 1 900lm biała neutr. 4000K 22W >75 0,95kg ø330x105mm

SO-330-S-22W-M-3000 1 800lm biała ciepła 3000K 22W >73 0,95kg ø330x105mm

SO-330-S-22W-M-4000 1 800lm biała neutr. 4000K 22W >75 0,95kg ø330x105mm

Wersja M – z mikrofalowym czujnikiem ruchu i/lub czujnikiem zmierzchowym  wbudowanym  w obudowę.


