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Lublin, dnia 10.04.2017 

 

OPRAWY LED COB JATECH  

4. Oprawa Larissa LED COB4 MCR 17W 

 

 kolor oprawy biały 

 średnica 300mm 

 klosz wykonany z poliwęglanu, matowy lub transparentny  

 współczynnik udaroodporności IK 10 (najwyższy) 

 stopień szczelności IP 44 

 oprawa wyposażona w źródło światła 1x17W wykonane według technologii „COB4 (Chip 

On Board) Power LED” firmy Citizen 

 trwałość (czas świecenia) diody – min. 175000 godzin 

 strumień źródła światła 2750 lm  

 współczynnik oddawania barw Ra>80 

 barwa światła 3000˚K (na zamówienie 5000˚K i 4000˚K) 

 oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu o regulowanych parametrach: 

 zasięg – średnica 16 metrów 

 czas opóźnienia po zaniku ruchu 8sek.-12min. 

 natężenie oświetlenia 2-2000 lx 

  

Cena netto    226 zł/szt.. 
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4. Oprawa Vesta LED COB4 MCR 17W 

 

 kolor oprawy biały 

 średnica 300mm 

 klosz wykonany z poliwęglanu, matowy lub transparentny  

 współczynnik udaroodporności IK 10 (najwyższy) 

 stopień szczelności IP 65 

 oprawa wyposażona w źródło światła 1x17W wykonane według technologii „COB4 (Chip 

On Board) Power LED” firmy Citizen 

 trwałość (czas świecenia) diody – min. 175000 godzin 

 strumień źródła światła 2750 lm  

 współczynnik oddawania barw Ra>80 

 barwa światła 3000˚K (na zamówienie 5000˚K i 4000˚K) 

 oprawa wyposażona w mikrofalowy czujnik ruchu o regulowanych parametrach: 

 zasięg – średnica 16 metrów 

 czas opóźnienia po zaniku ruchu 8sek.-12min. 

 natężenie oświetlenia 2-2000 lx 

  

Cena netto    232 zł/szt.. 

 

Gwarancja: 

 diody LED COB4 – 72 miesiące 

 zasilacz LED, mikrofalowy czujnik ruchu  – 24 miesiące 
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Nasze oprawy są produktem polskim. Wykonywane są w 100% z materiałów dostępnych na rynku 

polskim. Oprawy posiadają budowę modułową – możliwość wymiany poszczególnych elementów 

osobno (czujnik ruchu, zasilacz LED, dioda). 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

Andrzej Lachowski 

tel. +48 502 581 520 


