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tel. (+48) 12 269 35 45   e-mail: info@hskledy.com.pl   www.hskledy.com.pl

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.
Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego. Dostępne pliki fotometryczne. 

[mm]

PRZEZNACZENIE: do oświetlania pomieszczeń, w  których wymagana jest stabilna 
temperatura barwowa, dobre oddawanie barw i wysokie natężenie światła, np. biur, 
recepcji, sal konferencyjnych oraz laboratoriów, wzorcowni i gabinetów lekarskich.

OBUDOWA: metalowa lakierowana proszkowo na kolor biały lub szary. Za dopłatą 
możliwy inny kolor z palety RAL lub oprawa drewniana w wybranym kolorze.  Dyfuzor 
opalowy lub mikropryzmatyczny.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajno-
ści i trwałości znamionowej L70 50 000 godzin.

WYKONANIA: S – nastropowe/naścienne. Za dopłatą P – zwieszane.

ZASILANIE: przetwornica impulsowa o  wysokiej sprawności i  współczynniku mocy 
>0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 184V~ 
do 253V~.

 D-1010-S/P   D-1212-S/P DRACO
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DYFUZOR 
MIKROPRYZMATYCZNY

DYFUZOR 
OPALOWY

DRACO 1010 i 1212 to największe opra-
wy z serii. Dzięki zastosowaniu nowej ge-
neracji dyfozorów oprawa charakteryzu-
je się wyjątkowo wysoką efektywnością 
świetlną przy niskim UGR (współczynni-
ku olśnienia) i wysokim współczynniku 
oddawania barw. 

KOLORY:

Typ
Znam. strumień
świetlny oprawy

Temperatura barwowa
światła z oprawy

Znam.
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

D-1010- -50W-3000 5 500lm biała ciepła 3000K 50W >83 15kg 1000x1000x120mm

D-1010- -50W-4000 6 000lm biała neutr. 4000K 50W >84 15kg 1000x1000x120mm

D-1010- -80W-3000 8 100lm biała ciepła 3000K 80W >83 15kg 1000x1000x120mm

D-1010- -80W-4000 9 000lm biała neutr. 4000K 80W >84 15kg 1000x1000x120mm

D-1212- -50W-3000 5 500lm biała ciepła 3000K 50W >83 19kg 1200x1200x120mm

D-1212- -50W-4000 6 000lm biała neutr. 4000K 50W >84 19kg 1200x1200x120mm

D-1212- -80W-3000 8 100lm biała ciepła 3000K 80W >83 19kg 1200x1200x120mm

D-1212- -80W-4000 9 000lm biała neutr. 4000K 80W >84 19kg 1200x1200x120mm

P (zwieszana), S (nastropowa)

1201000/1200

10
00

/1
20

0

Dostępne też w drewnianej oprawie.
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