
ICONA to wysokiej klasy oprawy uliczne produkowane we Włoszech. Wysoka jakość, naj-
wyższa efektywność energetyczna oraz stabilna jakość oprawy potwierdzona została cer-
tyfikatem ENEC. 

MONTAŻ: wbudowany uchwyt do regulacji kąta pochylenia +/- 15 stopni, nadaje się do 
wysięgników poziomych i słupów pionowych, na rurę o średnicy od 32 do 48 mm. 
PRZEZNACZENIE: do oświetlania ulic, parkingów i skwerów, również jako zamiennik eks-
ploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło 
o lepszej jakości przy znacznie mniejszym zużyciu energii.
OBUDOWA: odlew ciśnieniowy z aluminium, lakierowany proszkowo na kolor RAL 9023, 
odporny na warunki środowiskowe, hermetyzowany o stopniu ochrony IP66 i odporności 
mechanicznej IK09. Wspólna komora dla źródła światła i dla osprzętu elektrycznego. Łatwy 
dostęp bez narzędzi. Możliwa wymiana zarówno zasilacza jak i źródeł światła. Klasa izolacji 
II, opcjonalnie I. Znakomite odprowadzanie ciepła od modułu LED gwarantuje długowiecz-
ną eksploatację oprawy. Zakres temp. otoczenia od -40 do +45C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: diody LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90 B10 100 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie 
światła o temperaturze barwowej 4000K.
ZASILANIE: wysokiej klasy przetwornica impulsowa o wysokiej sprawności i współczynniku 
mocy >0,95 gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 175V~ 
do 264V~ 50Hz. Ochrona przeciwprzepięciowa 10kV/6kV. Możliwe zaprogramowanie au-
tonomicznej pięciostopniowej redukcji mocy. Oprawa współpracuje z instalacyjnymi czujni-
kami zmierzchowymi, cyfrowymi programatorani astronomicznymi i czujnikami ruchu.
OPCJE:
Zgodność z systemami sterowania DALI, 1-10V lub timer DIM. Złącze NEMA.
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OTWIERANIE OPRAWY:

WYMIARY: [mm]

icona xs 

KOLORY OBUDOWY:

CECHY:

OPCJE:

sterowanie

HSK LEDY jest wyłącznym dystrybutorem NITEKO w Polsce. www.hskledy.pl144



ROZSYŁ ULICZNY 
138°x50°

ROZSYŁ PARKINGOWY
124°x75°

KIERUNKI ROZSYŁU:

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
PRAWOSTRONNY DX

ROZSYŁ ASYMETRYCZNY
LEWOSTRONNY SX

ROZSYŁ ULICZNY 
140°x40°

Typ
Znam. strumień

świetlny oprawy
Temperatura barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Oddawanie 
barw Ra Ciężar Wymiary DxSxW

ICONA XS-15W-40 2 000lm biała neutr. 4000K 15W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-30W-40 3 750lm biała neutr. 4000K 30W >70 4,1kg 430x225x110mm

ICONA XS-40W-40 5 000lm biała neutr. 4000K 40W >70 4,1kg 430x225x110mm

icona xs

rozsył parkingowy 124°x75° lub uliczny 140°x40° lub asymetryczny lewostronny SX / prawostronny DX

145
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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