
 

 

 

 

 

 

 לשילוב של בעל גימור יפהפה  LED רחובות ושבילים גוף תאורת

 ארה איכותית בשעות החושך ושדרוג מראה הרחוב בשעות היום. ה

 זמין במראה שטוח לחשיפה נמוכה לרוח, או במראה מעוגל  הג'יירו

  .(30-150W) מגוון רחב של הספקיםזמין בבתוספת כיפה מעוצבת. 

 .IP65 -למים ואבק  בוההגטימות א  

 .lm/W 120 מעל -בוהה גנצילות אורית   

 יהול חום מצויין לאורך חיים ארוך.נ  

 זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת לבחירה.  

 .15°+-הזרוע אפשרות כיוונון   

  

 

  .PC/PMMAאו עדשת  זכוכית מחוסמתום אלומיניוכיסוי  ,יציקת אלומיניום גוף:

  .Phillipsתוצרת : דרייבר

  .Cree LumiLeds /תוצרת  :לדים

 Ko000K/5o4000/Ko0003: טמפ' צבע אפשריות

 . <70CRI: מקדם מסירת צבע

 (T2, T3, T4, T5) אפשרויות אופטיקה זמינות 4: אפשרויות אופטיקה

 (. זמין בצבעים נוספים לפי דרישה9007RAL 9005 ,9006 ,) שחור מט:  הגוף צבעגוון 

  שנות אחריות 5: אחריות

 (lm/W) נצילות אורית (lm) תפוקת אור משקל מידות תצורה (W) הספק דגם

GYRO S 30 66*480  שטוחהmm 9.6 120 3600 ק"ג 

GYRO S 60 66*480  שטוחהmm 9.7 120 7200 ק"ג 

GYRO S 100 66*480  שטוחהmm 9.9 120 12000 ק"ג 

GYRO S 150 66*480  שטוחהmm 10 120 18000 ק"ג 

GYRO S 150 212*480  מעוגלתmm 11 120 18000 ק"ג 
 גוף התאורה זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת בכל אחד מהדגמים הנ"ל.*  

 

Eltam OptiLED GYRO S  

 נתונים טכניים:

 

 :פוטומטריותעקומות 

 

 הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.* 
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 הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.* 

 

 

 

 

 

 לשילוב של בעל גימור יפהפה  LED רחובות ושבילים גוף תאורת

 ארה איכותית בשעות החושך ושדרוג מראה הרחוב בשעות היום. ה

 זמין במראה שטוח לחשיפה נמוכה לרוח, או במראה מעוגל  הג'יירו

  .(30-150W) מגוון רחב של הספקיםזמין בבתוספת כיפה מעוצבת. 

 .IP65 -למים ואבק  בוההגטימות א  

 .lm/W 120 מעל -בוהה גנצילות אורית   

 יהול חום מצויין לאורך חיים ארוך.נ  

 זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת לבחירה.  

 ארה אופטימלית בהתאם לתנאי השטח.המין במגוון אפשרויות אופטיקה לז  

  

 

  .PC/PMMAאו עדשת  זכוכית מחוסמתום אלומיניוכיסוי  ,יציקת אלומיניום גוף:

 מ"מ. 35תאם לזרוע בקוטר מ

  .Phillipsתוצרת : דרייבר

  .Cree LumiLeds /תוצרת  :לדים

 Ko000K/5o4000/Ko0003: טמפ' צבע אפשריות

 . <70CRI: מקדם מסירת צבע

 (T2, T3, T4, T5) אפשרויות אופטיקה זמינות 4: אפשרויות אופטיקה

 .(. זמין בצבעים נוספים לפי דרישה9007RAL 9005 ,9006 ,) שחור מט:  הגוף צבעגוון 

  שנות אחריות 5: אחריות

 (lm/W) נצילות אורית (lm) תפוקת אור משקל מידות תצורה (W) הספק דגם

GYRO T 30 66*480  שטוחהmm 9 120 3600 ק"ג 

GYRO T 60 66*480  שטוחהmm 9 120 7200 ק"ג 

GYRO T 100 66*480  שטוחהmm 9 120 12000 ק"ג 

GYRO T 150 66*480  שטוחהmm 9 120 18000 ק"ג 

GYRO T 150 212*480  מעוגלתmm 10 120 18000 ק"ג 
 גוף התאורה זמין בתצורה שטוחה או מעוגלת בכל אחד מהדגמים הנ"ל.*  

 

Eltam OptiLED GYRO T  

 נתונים טכניים:

 

 :פוטומטריותעקומות 
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 20ת"י 

90° 


