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ILUMINAÇÃO DECORATIVA
PRAÇA PUBLICA
LUMINARIA ID – 312 LED
Construção: refletor repuxado em chapa de alumínio de alta pureza, anodizado brilhante por
dentro, e pintado por fora na cor ou preto ou branco com tinta epóxi a base de poliéster, de alta
resistência a intempéries; chassis superior da placa LED em alumínio brilhante, difusor
moldado em policarbonato (PP) cristal transparente de alta resistência à elevada temperatura e
a choque, ou em acrílico (PA) cristal transparente ou branco leitoso; alojamento para instalação
de equipamento elétrico confeccionado em chapa de alumínio de alta pureza, pintada conforme
refletor, dotado de chassis também confeccionado em chapa de alumínio para fixação do
equipamento elétrico (Driver e Protetor de Surto); base de fixação confeccionada em liga de
alumínio fundido, dotada de três parafusos de ajuste e fixação da luminária no topo de poste, e
pintada na mesma cor do alojamento, com encaixe liso para tubo com diâmetro de 60,30 m/m;
fiação em cabo flexível, Modulo LED SMD com rendimento de 135 Lm/W, 5700K abertura
120º na tensão de 120 a 240V, vida útil de 50.000 Horas, IP-66, garantia 3 anos.
Dimensões (m/m):
ID – 312 LED
Diâmetro
:
550
Altura
:
500
Peso (Kg.)
:
3,500
Instalação: em topo de poste com ponteira de 60,30 m/m de diâmetro, e com altura de 2 a 6
metros.
Aplicação: com ótimo efeito decorativo, e a prova de vandalismo (PP); na iluminação de
calçadões, parques, jardins, praças, ruas arborizadas, pátios, área de piscinas, etc.
Modelo:
Watts Lumens
ID – 312/3LED
30
4050
ID – 312/5LED
50
6750

W/Lm IRC Voltagem
135
80
120/240
135
80
120/240

Cor K
5700
5700

Lm da Lum.
4.800
6.000

Devido à constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.
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