
Endüstriyel ve ticari
uygulamalar için
enerji verimliliği
sunan aydınlatma
GreenUp Wellglass

GreenUp LED Welglass aydınlatma armatürü, aynı aydınlatma için yalnızca %35

yükle 70 W'a kadar geleneksel WelGlass'ın yerini alması için tasarlanmıştır. Dış

mekan uygulaması ve elektrik santrali, metal, kimyasal ve petrokimyasal endüstride

tehlikeli olmayan alanlar gibi zorlu koşullara sahip sektörler için mükemmel bir LED

çözümüdür. Geleneksel HID WelGlass ile kıyaslandığında enerji ve bakım

maliyetlerini büyük ölçüde azaltırken güvenilirliği ve konforu artırır. GreenUp

Welglass boru ve destek olmak üzere 2 farklı montaj seçeneği ve lambertian ve

batwing şeklinde olmak üzere 2 ışın türüyle sunulur.

Faydaları
• Güvenli ve güvenilir özellikler

• Yüksek enerji tasarrufu

• Konforlu ışık

Özellikler
• Suya, toza, darbeye ve aşınmaya dayanıklılık özellikleri, dış mekan uygulama

gereksinimlerini karşılar

• Sistem verimi 100 lm/W, HID'nin bire bir değiştirilmesiyle %68'e kadar enerji

tasarrufu

• CRI<gt/>80, düşük parlama oranlarıyla konforlu ışık

• %70 korunan lümen ile 50.000 saat kullanım ömrü

• İki montaj seçeneği: boruya montaj ve duvar/tavan montajı için montaj ayağı

Product family leaflet, 2023, Nisan 15 Bilgi değişimi

LightingLighting



Uygulama
• Zorlu Endüstri Uygulaması

Versions

GreenUp wellglass product photo GreenUp Wellglass

Boyutlu çizim

GreenUp Wellglass
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Genel Bilgiler

Sürücü dahildir Evet

Değiştirilebilen ışık kaynağı Hayır

 
Işık Teknik Ayrıntıları

Optik kapak/lens türü Polikarbon çanak/

kapak, buzlu

 
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Gerilimi 220-240 V

 
Kontroller ve Dimming

Dim edilebilir Hayır

 
Onay ve Uygulama

CE işareti -

Koruma sınıfı IEC Güvenlik sınıfı I

Mekanik darbe koruma kodu IK08

Giriş koruması kodu IP65

 
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı +/-10%

Sıcaklık

Order Code Full Product Name Ortam sıcaklığı aralığı

01512261 BY200P LED44 L-B/CW PSU -30 - +45 °C

01512361 BY200P LED44 L-B/NW PSU -30 - +45 °C

01512461 BY200P LED32 L-B/CW PSU -30 - +50 °C

01512561 BY200P LED32 L-B/NW PSU -30 - +50 °C
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