Product Data Sheet

GWS4055GS
On request

Reflector cu LED de mare putere, cu radiator realizat din aluminiu turnat EN AB 44300 „fără cupru” (Cu < 0,08
%) şi cadru PA6 ranforsat cu sticlă „fără halogen”. Sistem optic compus din reflector sau colimator realizat din
PC UV stabilizat şi secundar. Obiectiv realizat din PMMA cu eficienţă ridicată. Garnitură din silicon antiîmbătrânire. Dispozitiv de ventilare şi plastic anticondens. Sticlă frontală călită de 4 mm, fixată cu cadru de
aluminiu. Sistem de fixare prin suspensie cu cabluri de oţel şi ochi de prindere. Şuruburi exterioare din oţel
inoxidabil. Conector cu apăsare IP68 pentru 1,5 mm². Cabluri cu diametru extern de la 7 la 12 mm. Mecanism
de acţionare electronic cu corecţie de fază (cos fi > 0,9).

Aplicaţie
Tip
Lampă echivalentă
Cod IK
Glow Test conductori
Temperatură de operare
Culoare
Lampa tip
Tip driver
Tip sursă de lumină
Curent LED
Lumină ieşire (lm)
Garanţie
Overvoltage resistance

Internă
Autonom
250 W ME
IK08
850 °C
-30 +50 °C
Gri RAL 7037
LED
LED driver de curent constant
LED - Neînlocuibil
1A
13200
5 ani
Common mode: 3KV; Differential
mode: 2KV

Seria
Versiune
Clasă de protecţie IP
Clasă izolaţie
Dispozitiv cu temperatură la suprafaţă redusă
Greutate (Kg)
Tensiune
Puterea sistemului
Optică
Temperatură de culoare
Clasă de eficienţă a LED-urilor integrate
Durată utilizare LED (L80B05)
Electrocod
Certificare DIN 18032-3

DIMENSIONAL

SMART [4] 2.0 HB - 5+5L
Standard
IP66
I
Conform
6
220/240 V - 50/60 Hz - Autonom
118 W
Eliptic
4000 K (CRI>80)
A ÷ A++
120000 h
2444
Conformare (console sau frânghii)

PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

TECHNICAL SYMBOLOGY
IP66

IK08

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

Data, measures, designs and pictures are for information purpose only, last update 18/06/2021. They can be changed at any moment, therefore it is always ecommended to read
the last updated version published on the website www.gewiss.com.Lumen output and system power are subject to a tolerance of +/- 10%. Unless stated otherwise, the values
apply to an ambient temperature of 25°C. Terms of warranty at https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1

