
POULIČNÉ LED SVIETIDLÁ

 POULIČNÉ LED SVIETIDLÁ SÉRIE DSL



Model Příkon

Vstupní 

napětí         

(V AC)

CRI                 

(Ra)

Pracovní teplota            

(°C)

Teplota 

prostředí 

(°C)

Vyzařovací 

uhel                     

(°)

Sveěelní tok  

(Lm/W)

Energetická 

účinnosť 
IP/IK

DSL31 35 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

DSL32 65 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

DSL33 100 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

DSL34 135 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

DSL35 165 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

DSL36 200 100-277 75-80 min30 až 50 min25 až 50 120 100 ≥91% 68/08

100-105 ≥91% 0,95

100-105 ≥91% 0,95

3200,4500,6500

CCT                                               

(K)

3200,4500,6500

3200,4500,6500

3200,4500,6500

3200,4500,6500

3200,4500,6500

Nová rada pouličného  LED svietidla série  DSL pre verejné osvetlenie je založená na 
báze inovatívnych LED technológií . Svietidlo vyniká vysokým svetelným výkonom , 
minimálnymi prevádzkovými nákladmi , takmer bezúdržbovou prevádzkou a dlhou 
životnosťou . Teleso svietidla je vyrobené s čistej hliníkovej zliatiny 6063 opatrené 
antikoróznym nástrekom a povrchovou práškovou farbou v prevedení čierna alebo 
sivá. Vysokovýkonný LED čip PHILIPS REBEL ES je  osadený v module  lampy ktorá 
umožňuje LED svetelnému zdroju vynikajúcu tepelnú ochranu s dobrým odvodom 
tepla . Vďaka vynikajúcemu dizajnu prúdeniu vzduchu a dostatočným chladiacim 
plochám je zaistené stabilné tepelné prostredie pre fungovanie LED čipov a útlm 
svietivosti a životnosti LED svietidla je pod bezpečnú kontrolou . Na napájanie LED 
slúžia LED zdroj vyvinutý špeciálne pre lampy verejného osvetlenia od popredného 
svetového výrobcu značky Meanwell - TW čo prispieva k vysokej stabilite osvetlenia 
, dlhej životnosti a optimálnemu svetelnému výkonu lampy Použitím optických 
šošoviek a využitím špeciálnej techniky zrkadlenia je dosiahnuté efektívne využitie 
celého svetelného toku . Emitované svetlo je vždy nasmerované správnym smerom  
jedinečný obdĺžnikový dizajn šošovky umiestnený priamo na LED čipe zaisťuje 
kontrolu nad horizontálnym a vertikálnym smerom svetelného lúča . Krytie lampy je 
IP65. Veĺkou výhodou lampy je polohovateľné nastavenie svietidla v horizontálnej a 
vertikálnej polohe. Ďalej svietidlo umožnuje časové nastavenie a nastavenie 
intenzity osvetlenia, riadenie osvetlenia signálom PWM, 1-10V  a integráciu 
súmrakovéhop spínača. Pouličné LED svietidlo DSL  je vhodné na osvetlenie 
všetkých druhov cestných komunikácií.Úspora energie a prevádzkových nákladov 
predstavuje oproti konvenčným svietidlám 60-70 % .

Čip LED PHILIPS LUXEON REBEL ES
LED napájač MeanWell
Životnosť 50 000 hodín
Záruka 5 rokov
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