
Mais confiável, mais
profissional, a solução
de LED mais acessível
para escritórios
Essential LED Panel RC048 G2

O Essential LED Panel é uma solução em LED de baixo custo que oferece uma

iluminação diferenciada, confiável e com alta vida útil.

Benefícios
• Design fino e elegante: altura da luminária <lt/>4 cm

• &quot;Light Guide&quot; com material em PMMA: ótimo desempenho anti-

amarelamento em todo o ciclo de vida

• Eficácia do sistema de 111 lm/W

• Oferece luz confortável com excelente uniformidade

• Vida útil longa de 50.000 horas

• Garantia de 5 anos

Características
• 4.000 lm

• 111 lm/W

• 50.000 h L70B50 a 25 °C

• 100-277V, 50/60 Hz

• 3000K, 4.000K e 6.500K
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Aplicação
• Escritório "Open Plan"

• Sala de reunião

• Área de circulação

• Hospital

• Biblioteca

Avisos e Segurança
• Para utilização apenas em ambientes internos

• A luminária não deve ser usada ou armazenada em um ambiente corrosivo em que haja material perigoso, como enxofre, cloro,

etc.

Informações gerais

Driver incluído Sim

Fonte de luz substituível N

 
Dados elétricos e de operação

Tensão de entrada 100 a 277 V

 
Temperatura

Intervalo de temperatura ambiente -10 a +45 °C

 
Controles e dimerização

Regulável N

 
Aprovação e aplicação

Proteção/Classe IEC Classe de

segurança II

Código de proteção de entrada IP20

 
Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso +/-10%

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code Full Product Name Temperatura de cor correlacionada inicial

911401823182 RC048B LED40S/830 100-277 W62L62 LA 3000 K

911401854681 RC048B LED40S/840 100-277 W62L62 LA 4000 K

911401854781 RC048B LED40S/865 100-277 W62L62 LA 6500 K

Essential LED Panel RC048 G2
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