
 

, wyznacza  nowy paradygmat światowej techniki 
oświetleniowej



                Statecznik Energooszczędna

Aę do 15 500 lumenów Technologia 

Redukcja masy o 40% Loop-in/loop-

Łatwe w montaęu mocowania                                                 Kompleksowo przetestowana

              Zredukowany efekt Anodyzowane aluminium

Całkowicie Regulacja strumienia ęwiatła

Innowacyjna stylistyka      Atrakcyjna cena 

Moc od 12 to 120W Do stref  1, 2, 21, 22

4 warianty długoęci

Produkcja niskoemisyjna dla Szaroki zakres napięcia zasiłania

Znacznie zredukowaliżmy wymiary oprawy i jej masż, skróciliżmy czas 
konieczny do jej montażu oraz uczyniliżmy jż praktycznie, bezobsługowż, a 
przez ograniczenie ilożż komponentów składowych o 70% zapobiegliżmy 
emisji ton CO2.

Wyeliminowaliśmy teś mośliwośc ewentualnych pomyłek 
przy podłśczeniu i montaśu. 



LifEx mocowania 
doęcienne i sufitowe 

(szeęę rodzajów – 
zobacz Katalog)

Obrt o 30° w 
lewo i 30° w 

LifEx uchwyt na 
wzsięgnik masztowy

30°

Anodyzowane aluminium

Juz na etapie projektowania zaplanowalismy pełny, optymalny  cykl pracy oprawy (“gospodarka  
o obiegu zamkniętym”) i to przy maksymalizacji okresu uęytkowania, dzięki czemu stworzylięmy 
kompaktowę, lekkę i łatwę do zainstalowania oprawę oęwietleniowę, która wyróznia się równieę 

Kopalnie Morskie Zakłady 
chemiczne i 

Oczyszczalnie 
ęcieków

Transport 
morski

Temperaturze 

Redukcja wymiarów i masy

Dzięki zaprojektowaniu i zastosowania najwyęszej jakoęci komponentów LED, w tym specjalnie 
zaprojektowanych modułów elektrotnicznych oraz diód high-power LED uzyskalięmy strumieę 
ęwietlny o wartoęci do 15 500 lm i to z zachowaniem wysokiej efektywnoęci oraz utrzymania 
stabilnego strumienia równiez i po długich okresach eksploatacji.

Strumieś świetlny aś do 15.500 lumenów

Oprócz wszystkich testów przewidzianych w normach, oprawa LifEx została poddana testom 
mechanicznym i dodatkowym, certyfikowanym testom elektrycznym , takim jak test wibracyjny, 
testy IK09 i IPX9, z wyłęczeniem testu zagroęenia fotobiologicznego.

Wszechstronnie testowana

Zastosowanie

Innowacyjny system uchwytów, bez ograniczeę   
odległoęci C/C, umoęliwia szybki i prosty 
montaę,  łatwę wyminę mocowania na innę oraz 
obrót samej oprawy w osi o 30° w prawo lub 
30° w lewo.

Uchwyt mocujścy

LifEx-..03..:   300
LifEx-..06..:   600
LifEx-..12..:  1200
LifEx-..15..:  1500
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Model with ISO M20x1.5 entry for plug or cable gland

Model with two ISO M20x1.5 entries for plugs or cable glands

Wersja z dławikiem i zaślepkś ISO M20x1.5 



Flux 6390 lm
Maximum 404.41 cd/klm
Position C=0.00 G=2.00

Efficiency: 100.00%
Date: 11-05-2022
Asymmetrical

Flux 14544.33 lm
Maximum 395.91 cd/klm
Position C=170.00 G=1.00

Efficiency: 100.00%
Date: 12-12-2019
Asymmetrical
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Krzywe fotometryczne dla LifEx- Krzywe fotometryczne LifEx-

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA
Obwudowa: Korpus główny i ścianki wpustowe kablowych wykonane jako odlewy aluminiowe,ze stopu 

odpornego na korozjś oraz ciśzkie warunki atmosferyczne, w tym morskie 
Klosz: Szkło odporne na szok termiczny, uderzenia i promienie UV 
Uszczelki: Silikonowe, odporne na kwasy i wśglowodory
Płyta montażowa: Aluminium ekstrudowane 
żruby i mocowniki: Stal nierdzewna 
Wpusty: Maks. 4 wejścia Ø25,5. Wersja standardowa z 2 otworami Ø20,5 w komplecie z 1 

dławikiem kablowym NAV20IB i 1 zaślepkś PLG1IB. Dla innych wersji, zaślepki i dławiki 
kablowe sś dostśpne na śyczenie

Uchwyt: Mocownik z rotacjś w obie strony do 30°, otwory na zawiesia M8 

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Zasilacz: Elektroniczny
Napiecie zasilania: 100÷277 VAC/DC
Czżstotliwożż: 50/60 Hz
Podłżczenie: Na listwe zaciskowś L, N, PE 4 mm2 m, z mośliwościś połaczenia przelotowego, jedno- i 

dwustronnego
Zasilanie awaryjne.: Inwerter elektroniczny 110/227 VAC 50/60 Hz, 110/270 VDC. Bateria Ni/Mh, 1.8 Ah lub 

3 Ah, 6V
Okablowanie: Kable sztywne odporne na wysokie temperatury

CHARAKTERYSTYKA FOTOMETRYCZNA
Rodzaj diód  LED: Mid power 
Rozsył: 120° 
Temperatura barwowa: 5000 K
CRI: > 80
Szybki ponowy start: TAK
Współ L90: > 54000 hours

CHARAKTERYSTYKA PRZECIWWYBUCHOWA
Klasyfikacja: Grupa II Kategoria  2 G D
Instalacja w strefach: 1,2,21,22
Oznaczenie: 

 

Certyfikacja:

Min.temp. otoczenia: -60°C bez funkcji oświetlenia awaryjnego, -20°C/-60°C z funkcjś oświetlenia awaryjnego (z 
bateriś)
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