
HPZ0058

LAMPA MAGAZYNOWA LED
Typu HIGH BAY 150W IP65

HIGH BAY LED LAMPS
150W IP65

Lampy i oprawy do wewnątrz/Oprawy 
przemysłowe/wiszące, do wysokich 

pomieszczeń (High-bay)

Industrial/hanging, for high spaces 
(high-bay) 

Funkcjonalność:
- moc 150 W,
- CCT dzienna biała 5000K,
- zasilanie 100-277V 50/60Hz,
- CRI >80,
- kąt świecenia: 90º (opcja 30/45/60/120),  
- typ diod: SMD 2835R Lumileds,
- strumień świetlny diod 21500 lm,
- trwałość diod SMD 25000h ¹,
- ilość cykli wł/wył:  >20000,
- sprawność świetlna >92%,
- gwarancja 3lata,
- współczynnik mocy cos α >0,96,
- bezkierunkowe lub kierunkowe źródło: DLS,
- źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem 
sieciowym: MLS,
- połączone źródło światła (CLS): nie,
- osłona przeciwolśnieniowa: nie, 
- zawiera rtęć: nie,
- rodzaj przyłącza: końce przewodów, 
- zużycie energii w trybie włączenia: 150kWh/1000h,
- współrzędne chrom.: 0,35(x)/0,37(y),
- źródło światła o wysokiej luminancji: nie,
- użyteczny strumień świetlny ɸuse w kuli (360º): 
21500lm/m,
- moc w trybie włączenia Pon: 150W/m,
- wartość wskaźnika oddawania barwy R9 >2,
- współczynnik trwałości:≥0,9,
- współczynnik zachowania strumienia św.:0,96,
- jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤5,
- wskaźnik migotania Pst LM: : ≤1,
- wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): : ≤0,4,
- temperatura pracy -35/+55ºC
- szczelność IP65,
- masa 3,5 kg,
- IK08, odporne na udary mechaniczne oraz promieniowanie 
UV. Diody osłonięte szkłem hartowanym (120º) lub 
dyfuzorem PC (wersje 30/45/60/90º),
- wyposażony w hak, umożliwiający zawieszanie. 

¹ wartość podawana w oparciu o test SMD IESNA LM-80

Functions:
- power 150 W,
- CCT natural white 5000K,
- voltage 100-277V 50/60 Hz,
- CRI>80,
- beam angle: 90º (also avail. 30/45/60/120),
- LED type: SMD 2835R Lumileds,
- LED flux 21500 lm,
- total working hours SMD diodes 25000h ¹,
- on/off > 20000times,
- lamp efficiency >92%,
- warranty 3years
- PFC >0,96,
- non-directional or directional: NDLS,
- mains or non-mains: MLS,
- connected light source (CLS): no,
- anti-glare shield: not included, 
- Pb include: no,
- electric interface: wire, 
- on-mode power Pon: 150kWh/1000h,
- chromaticity coordinates.: 0,35(x)/0,37(y),
- high luminance light source: no,
- useful luminous fluxɸuse in a sphere (360º):21500lm/m,
- on-mode power Pon: 150W/m,
- R9 colour rendering index value: >2,
- survival factor: ≥0,9,
- the lumen maintance factor.:0,96,
- McAdama colour uninformity: ≤5,
- Pst LM: : ≤1,
- (SVM): : ≤0,4,
- working temp. -30/+50ºC
- waterproof IP65,
- weight 3,5 kg,
- IK08, resistant to mechanical shocks and UV radiation. 
Diodes protected by tempered glass  (120º) or PC diffuser 
(30/45/60/90º),
- equipped with a hook that allows hanging.

¹ according to LED SMD test  IEASNA TEST LM-80
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