CONELED

Imagem ilustrativa

Linha de luminárias Atiaia desenvolvidas para aplicação
em praças, jardins, pistas de caminhada, ciclovias, entre
outros. Possui pescoço e porca em liga de alumínio fundido, refletor e alojamento em chapa de alumínio repuxado e
anodizado, placa de fixação dos leds e drivers em alumínio,
difusor cônico prismático transparente moldado em policarbonato a prova de vandalismo, acabamento externo do
refletor e pescoço na cor preto fosco. Altura de montagem
recomendada até 4 metros. Pescoço para encaixe em poste
de diâmetro 60,3mm.
Disponível em 4 opções de potência: 25W, 50W, 75W e 100W, podem ser aplicadas para iluminação de
áreas publicas ou somente com função decorativa.

Características Gerais

Características Construtivas

Tensão de Trabalho: 100-240Vac
Frequencia de Operação: 50/60Hz
Fator de Potência: >0,9
Temperatura Ambiente: -20 a +45°C
Indice de Reprodução de Cor: 80
Temperatura de cor: 5500k
Grau de proteção: IP65
Pescoço: encaixe em poste ø60,3mm
Vida útil: 30.000 horas (L70)
Garantia: 1 anos

Material do Corpo: alumínio repuxado anodizado
Placa de fixação dos leds: chapa de alumínio
Material do difusor: policarbonato transparente a prova de vandalismo
Acabamento: preto fosco
Peso: 3,8kg
Dimensões: 410xø560mm

Modelos
Modelo

Potência
(W)

Fluxo luminoso
(lm)

Temperatura
da cor (K)

Número
de leds

Equivalente
vapor metálico (W)

AT-CL25

25

1800

5500

92

-

AT-CL50

50

3600

5500

184

70

AT-CL75

75

5400

5500

288

100

AT-CL100

100

7200

5500

384

150

Aplicações
Modelo

Aplicação

AT-CL25

Jardins e áreas que não necessitem de muita iluminação (função decorativa)

AT-CL50

Jardins e áreas que não necessitem de muita iluminação (função decorativa)

AT-CL75

Jardins, praças públicas e áreas que necessitem de nível médio de iluminação

AT-CL100

Jardins, praças públicas, pistas de caminhada, ciclovias, parques, áreas externas, etc
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