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 Archiled to lampa zewnêtrzna przeznaczona do oœwietlania elementów architektonicznych, 

elewacji budynków, konstrukcji mostów, szyldów, bilbordów itp. Solidna konstrukcja z 

aluminium anodowanego i oœwietlacz zbudowany z zahermetyzowanych diod LED wysokiej 

jasnoœci daje lampie wyj¹tkowe walory u¿ytkowe. Lampa posiada stopieñ ochrony IP65, a wiêc 

pe³n¹ odpornoœæ na wodê i inne czynniki atmosferyczne. Niezwyk³a ¿ywotnoœæ diod LED, ponad 

50 000 godzin sprawia, ¿e lampa w u¿ytkowaniu nie wymaga ¿adnych zabiegów 

konserwatorskich. Archi led zasi lany jest wprost z sieci 230V.  Produkowany jest w 

podstawowej wersji œwiat³a w kolorze bia³ym o ró¿nej temperaturze barwowej. Na zamówienie 

klienta Archiled mo¿e byæ produkowany w innych d³ugoœciach i barwach œwiecenia. To bardzo 

nowoczesne rozwi¹zanie daje architektom i u¿ytkownikom ogromne mo¿liwoœci oœwietlania 

u¿ytkowego, dekoracyjnego i akcentowego.

Archiled Frontlight

D³ugoœæ [L]

Strumieñ œwiat³a

Iwe

P

Rozstaw wysiêgników [R]

Waga (bez wysiêgników)

Temperatura barwowa œwiat³a (do wyboru)

Oddawanie barw

K¹t œwiecenia

Uwe    

Pf

Stopieñ ochrony (do wyboru)   

Odpornoœæ na udary

Liczba cykli w³¹cz/wy³¹cz

Trwa³oœæ oœwietlenia

Wymiary przekroju

Zakres temperatury pracy

D³ugoœæ wysiêgników [W]                       wg. specyfikacji klienta, zalecana: 1/2 wysokoœci oœwietlanego obiektu 

   1000 mm                         2000 mm     wg. spec. (0,6÷3,8 m)

 1000 lm                           2000 lm                          1000 lm/m

    100 mA                            170 mA                         100 mA/m

   12 W                                 24 W                             12 W/m

     606 mm         858 mm + 858 mm*                         wg. spec.

 300 g                                600 g                             280 g    .

3500K (ciep³e)  /  5000K (neutralne)  /  6500K (zimne)

Ra>80

100° / 60°

~230V AC, 50 Hz

0,6 C

IP 43 (instal. wewnêtrzna) / IP  65 (instal. zewnêtrzna)

IK 08

> 20000

>50000 godz.

20 x 30 mm

-30° ÷ +50°C

  

    Wersja   [D£._STRUMIEÑ]:                                        100CM_1000LM              200CM_2000LM    wg. specyfikacji  klienta    

* - trzy wysiêgniki: jeden na œrodku i dwa symetrycznie w odleg³oœci 858 mm

Parametry techniczne
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20 mm

20 mm

19 mm

35 mm

Mocowanie wysiêgnika do œciany - solidny 
uchwyt na czterech wkrêtach.

Przegub lampy i prowadzenie przewodu
zasilaj¹cego.

Wersja z podwójn¹ lamp¹ do oœwietlania 
du¿ych powierzchni.

Mocowanie do p³askiej powierzchni.

Przyk³ady realizacji.
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