
Kolor światła / Light color: 

4000-4500K Naturalne 

/ Natural white

Zasilanie / Input voltage:

230V, częstotliwość linii: 50Hz

Kolor / Color:

White

Kształt / Shape:

Okrąg / Round, Kwadrat / Square

Temp. użytk. / Using temp.:

-17°C +35°C

CRI / Color rendering index: 

Ra ≥80  

Kąt świecenia / Light Angle: 

120˚

Stopień ochrony IP & IK / 

IP & IK class 

IP 22 / IK03 

Sposób montażu / 

Installation Type

Montaż natynkowy / 

sufitowy / ścienny

Trwałość diod LED 

50.000h

Materiał klosza: 

Poliwęglan
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Typ / 
Type

Moc /
Power 
(W)

Strumień światła /
Luminaire flux 
(lm)

Wymiary / 
Dimensions (mm)

Współczynnik mocy /
Power factor (cos φ)

Waga /
Weight 
(kg)

Rondo 1 9 820 ø230×70 >90 0,4

Rondo 1-R 9 820 ø230×70 >90 0,4

Rondo 2 12 1100 ø290×75 >90 0,4

Rondo 2-R 12 1100 ø290×75 >90 0,4

Natynkowa oprawa ze zintegrowanym panelem LED, 

dostępna również  w wersji ze zintegrowanym czujnikiem 

ruchu wysokiej częstotliwości „RADAR”. Podstawa plafonu 

wykonana z aluminium gwarantującym prawidłową pracę 

paneli LED oraz odporna na korozję. Obudowa klosza- 

poliwęglan mleczny o wysokiej przepuszczalności światła 

oraz równomiernie rozprasza światło. Oprawa dostępna 

w dwóch średnicach i mocach w dwóch wersjach z czujni-

kiem ruchu oraz bez. Kąt działania mikrofalowego czujnika 

ruchu: horyzontalnie 360. Mocowanie do za pomocą 

3 wkrętów lub kołków rozporowych.

Zastosowanie 
Oprawa natynkowa przeznaczona do użytku wewnętrzne-

go w pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. Opcja 

z czujnikiem stosowana w pomieszczeniach o okresowej 

obecności. 

Ten produkt podlega zasadom recyklingu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
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Notatki / Notes: 

 

 

 

 

 

 

 


