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Num breve olhar
A luminária high bay para
substituição fácil em iluminação
industrial
— Substituição direta de 250 W
Lâmpadas HQI e 400 W HQL
— Corpo de elevada qualidade
e resistente ao impacto
com IP65 e IK06
— Manutenção reduzida graças ao
LED de alta qualidade e sistema
de longa duração
— 2 tipos de fluxos luminosos
10.500 lm e 22.300 lm
— Adequada para alturas de teto
de 6 a 12 m

-60% energia
em comparação com
as luminárias tradicionais

Iluminação fácil
PrevaLight® High Bay
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PrevaLight® High Bay
IP65, vida útil 50.000 h (L70/B50 @ ta 25 °C), adequada para temperatura ambiente -20 °C…+40 °C, CRI > 80
Tipo

Encomenda n.º
OSRAM

Encomenda n.º
Siteco

PrevaLight High Bay®

4000

10.500

80

131

ON/OFF

4055462219534

5NJ22271B0G2

PrevaLight High Bay®

4000

22.300

165

135

ON/OFF

4055462219527

5NJ22271B0L2

Acessórios
Suporte de montagem, 266 mm

–

–

–

–

–

4052899589278

5NJ20003

Suporte de montagem, 414 mm

–

–

–

–

–

4052899589292

5NJ20004

Corrente de elos, aço, galvaniza- –

–

–

–

–

4039806999856

5LY9005

— Classe de eficiência energética contém módulos LED A++, A+, A. Os módulos LED não podem substituídos

Em comparação, a PrevaLight® High Bay economiza
até 60% de energia sem exigir custos adicionais de
manutenção na substituição regular de lâmpadas.
A luminária foi ainda desenvolvida para temperatura
ambiente -20ºC...+40ºC, protecção IP65, Ik06 para
utilização em ambientes exigentes.
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Associada da

Simples e eficiente com diversas aplicações
A simplicidade por excelência, sem descurar a tenacidade:
a PrevaLight® High Bay é a nova luminária LED high bay
para aplicações simples e gerais no setor industrial.
Corpo de alta qualidade e uma longa vida útil fazem dela
uma alternativa genuína e uma substituição direta
para sistemas convencionais equipados com
lâmpadas HQI ou HQL.

