
OVIK LED 50-200W

Version 27082021



SOLLJUS OVIK LED 50–200W

Ovik LED on monipuolinen valaisin märkiin, kuumiin, 

kylmiin ja syövyttäviin ympäristöihin niin sisällä kuin 

ulkona. Valaisin on valmistettu valetusta alumiinista, 

siinä on karkaistusta lasista valmistettu linssi, 

hengittävä suodatin kondenssiveden poistamiseksi ja 

vakiona noin 2 metrin kumikaapeli. Valaisimessa 

käytetään grafeenijäähdytystahnaa, ja yksittäisten 

LED-linssien avulla saavutetaan vähäinen häikäisy.



OMINAISUUDET
SOVELLUKSET

Ovik LED on kestävä valaisin, joka 

kestää 5G-tärinää ja sopii 

teollisuushalleihin, varastoihin, 

myymälöihin, pysäköintialueille, 

julkisivuihin, urheilukentille, slalom-

rinteisiin, maatiloille jne.

Fiksu muoto yhdistettynä 

luonnolliseen valkoiseen valoon ja 

100 000 tunnin käyttöikään tekevät 

tästä LED-valaisimesta voittajan "all

round -segmentissä". 

ASENNUS

Muotoilultaan joustava valaisin on 

yksi asia, mutta mahdollisuus 

asentaa se monin eri tavoin on 

loistava! Asennusta varten on 

saatavana seuraavia lisävarusteita :

▪ Pylväskiinnike valaisimelle 48-60 

mm:n pylvääseen

▪ Pylväskiinnike useille valaisimille 

60 mm:n pylväässä

▪ Valaisinpalkki

▪ Lankakannattimet

20XX

Pylväsk i inn ike  yhde l l e  

va la i s ime l le .  Saatavana  

myös va lko i seks i  

lakat tuna .

Py lväsk i inn ike  use i l l e  

va la i s imi l l e .  Saatavana  

myös 5  kaape l i -

läp iv ienn i l lä .

Kuumasink i te t ty  

va la i s inpa lkk i  

pylväsk i inn ikkee l lä  ta i  

i lman py lväsk i inn iket tä .

Kuumasink i te t ty

va la i s inkannat in pa lk i l l e

70x70mm.



OVIK 50W 100W 150W 200W

Valotehokkuus 130lm/W

Valovoima (noin

teho)
5 000lm 10 000lm 17 000lm 20 000lm

Värilämpötila 4000°K (3000°K ja 5000°K saatavana lisävarusteena)

Värintoisto CRI 80+

LED livstid 100 000h+ L70B10:lle (60K L80B10)

Valonlähde Nichia LED (japanilainen välkkymätön LED)

Liitäntälaite Power On Board (P.O.B)

Lämpötilatoleranssi +40°C - -40°C

Ohjaus Ei ohjausta vakioversiossa

Suojausluokka IP66, 5G-tärinä

Optiikka
Yksittäiset "kalansilmälinssit", joissa on vakiona 90° valonjakoa. 

60°, 40°x100°, 100°x160°, 70°x140° saatavana lisävarusteena.

Kokonaispaino 1kg 1,5kg 2,0kg 2,5kg

Mitat 200x160x30mm 250x200x30mm 312x250x35mm 390x321x37mm

Tuulenpinta-ala Max 0,12m^2
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