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zdjęcia produktów i niektóre parametry techniczne umieszczone w karcie produktu mogą nieznacznie odbiegać od produktów 
znajdujących się w sprzedaży. zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.

* całkowity strumień świetlny źródła światła za kloszem przy temp. otoczenia 25ºc. 
tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

www.max-led.pl

M A X - L E D  K A R T A  P R O D U K T O W A

zastosoWanie

• oświetlenie budynków
• oświetlenie reklam
• oświetlenie billboardów
• oświetlenie parkingów

Dane techniczne podstawowe

temperatura barwowa ean strumień świetlny

4000k biała neutralna 5903271842179 13 000 lm *

Dane techniczne wspólne

trzonek -

moc znamionowa 100 W 

moc odpowiednika

napięcie 220-240V

kąt świecenia 120º

klasa szczelności obudowy ip65

Współczynnik oddawania barw ra ≥ 70

Współczynnik mocy pF 0.9

możliwość ściemniania nie

trwałość 15 000 h

liczba cykli włączeniowych 20 000

typ diod led smd

materiał aluminium

kolor obudowy czarny

czas rozruchu <0,2s

czas rozgrzewania do (60%), do (95%) <2s

Opakowanie jednostkowe produktu 

-

-

-

-

Opakowanie zbiorcze produktów

typ pakowania (xyz)

ilość sztuk 4

ox - wymiar 190 [mm]

oy - wymiar 300 [mm]

oz - wymiar 350 [mm]

Waga -

Rysunek poglądowy sposób pakowania

Wymiary produktu

X - wymiar 282  [mm]

y - wymiar 321 [mm]

z - wymiar 41 [mm]

Diagram rozkładu natężenia światła 

Rysunek techniczny

naświetlacze led 
pro ii 100W
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tHe pictures oF products in tHe product card may diFFer From tHe actual products. We reserVe tHe rigHt to 
printing mistakes and errors. tHe sHape and tecHnical date oF all products From tHis product card are 
subject to cHange WitHout prior notice.

* the total luminous flux of the light source behind the shade at ambient temp. 25 ° c.
tolerance flux +/- 10%.

M A X - L E D  P R O D U C T  C A R D

www.max-led.pl

application

• buildings lighting
• advertising lighting
• bilboard lighting
• parking lighting

Basic technical data

color temperature ean luminous flux

4000k neutral white 5903271842179 13 000 lm *

Common technical data  

base -

Wattage 100 W 

equivalent

Voltage 220-240V

beam angle 120º

ip protocol ip65

color rendering index ra ≥ 70

power factor pF 0.9

dimming no

lifespan 15 000 h

number of switching cycles 20 000

led type smd

material aluminum

Housing color black

starting time <0,2s

Warm-up time  (60%), do (95%) <2s

Technical drawing

Product dimensions

X - dimension 282  [mm]

y - dimension 321 [mm]

Z - dimension 41 [mm]

Diagram of light intensity distribution

The unit package of the product

-

-

-

-

Packaged products

packaging type (xyz)

Quantity 4

ox - dimension 190 [mm]

oy - dimension 300 [mm]

oz - dimension 350 [mm]

Weight -

Illustrative method of packaging
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