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SOLLJUS OVIK LED 50–200W
Ovik LED är en smidig armatur för våta, heta, kalla
samt korrosiva miljöer både inomhus och utomhus.
Armaturen är gjord i gjuten aluminium, den har en
härdad glaslins, andningsfilter för att släppa ut

kondens och ca 2m gummikabel monterad som
standard. Grafen kylpasta används i armaturen och låg
bländning uppnås med hjälp av Individuella LED linser.

EGENSKAPER

20XX

APPLIKATIONER

MONTERING

Ovik LED är en robust armatur som
klarar 5G vibrationer och lämpar sig
för industrihallar, lager, butiker,
parkeringsytor, fasader, sportplaner,
slalombackar, lantbruk osv.

Att ha en smidig armatur till
formatet är en sak, men att också
kunna montera den på ett flertal
olika sätt är suveränt! Följande
tillbehör finns för monteringen:

Det smidiga formatet i kombination
med ett naturligt vitt ljus och en
livslängd på 100 000h gör denna LED
armatur till en vinnare i ”all round
segmentet”. Detta har även
bekräftats med feedback från kunder!

▪

Stolpfäste för en armatur
i aluminium. Finns även
som vit lackerad.

Stolpfäste för flera
armaturer. Finns även med
5st kabelgenomföringar.

▪
▪
▪

Stolpfäste för en armatur på 48 60mm stolpe
Stolpfäste för flera armaturer på
60mm stolpe
Armaturbalk
Vajerfästen

Varmförzinkad
armaturbalk med eller
utan stolpfäste.

Varmförzinkat
armaturfäste för balk
70x70mm.

TEKNISK DATA

OVIK

50W

Lumeneffektivitet

130lm/W

Lumen (ca output)

5 000lm

Färgtemperatur

4000°K (3000°K och 5000°K finns som tillval)

Färgåtergivning

CRI 80+

LED livstid

100 000h+ till L70B10 (60K L80B10)

Ljuskälla

Nichia LED (Japansk flimmerfri LED)

Drivdon

Power On Board (P.O.B)

Temperaturtolerans

+40°C till -40°C

Styrning

Ingen styrning i standardutförande

Skyddsklass

IP66, 5G vibration

Optik

Individuella ”fish-eye” linser med 90° spridning som standard
60°, 40°x100°, 100°x160°, 70°x140° finns som tillval

Totalvikt

1kg

1,5kg

2,0kg

2,5kg

Dimensioner

200x160x30mm

250x200x30mm

312x250x35mm

390x321x37mm

Vind-area

100W

150W

200W

10 000lm

17 000lm

20 000lm

Max 0,12m^2
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