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Antykorozyjna i wodoodporna przemysłowa oprawa oświetleniowa z modułami LED do zastosowań 
wewnętrznych oraz zewnętrznych. Dzięki zastosowaniu specjalnych wibroizolatorów może pracować w 
miejscach narażonych na silne drgania.

Standardowa wersja wibroodporna VP. 

Opcjonalnie oprawa wyposażona w zintegrowany moduł zasilania z interfejsem DALI - wersja DA.

PRZYKŁADOWE APLIKACJE

LED
OPTICS IP65

HIGH
OUTPUT

VIBRO
PROOF°C°C-25 +50

CIĄGI 
KOMUNIKACYJNE

HALE
PRZEMYSŁOWE

MAGAZYNY LINIE 
PRODUKCYJNE
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PARAMETRY MECHANICZNE

PARAMETRY PRACY

stal ocynkowana
stal nierdzewna

malowana proszkowo

szkło hartowane
lub poliwęglan

wibroizolatory

IP65

I

montaż na wsporniku

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

2,5  mm2

230V 0,50-60Hz

certyfikowane 
moduły LED

>0,95

Ø20

L-N: 1kV
L/N-PE: 2kV

 od -25°C do +50°C
patrz: zestawienie typów

>70.000h L80 B10

PARAMETRY FOTOMETRYCZNE

>80

zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe

źródło
światła

napięcie
zasilania

terminale
przyłączeniowe

współczynnik 
mocy

wpusty 
kabloweinstalacja

klosz

obudowa

akcesoria

klasa
ochronności

stopień
ochrony

temperatura
otoczenia

żywotność barwa światła

CRI

4000K

CECHY
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540 509 561 416
TYP L L1 B B1
HPL425LED 369 65 180

H H1 D

WYMIARY

!

B2
B1
B

ZESTAWIENIE TYPÓW

STRUMIEŃ ŚWIATŁA [lm]
49,0
62,0
78,8

129
124
121

6 345
7 685
9 380

50
40
35

TYP OPRAWY MOC POBIERANA [W] SPRAWNOŚĆ [lm/W] MAX. TEMP. PRACY [°C]
HPL425LED-050
HPL425LED-160
HPL425LED-080

Ø8,5mm

90o

H

H1

D L1 L

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%
Tolerancja mocy +/- 10%
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii 
norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.atmlighting.pl
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WERSJA WIBROODPORNA (VP)

DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zastosowano specjalny klej anaerobowy mający na celu zwiększenie trwałości i bezpieczeństwa na wrażliwych połączeniach   
gwintowanych. Użycie dodatkowego kleju zapobiega samoodkręcaniu się części poddanych drganiom.
2. Dodatkowy wspornik wykonany ze stali nierdzewnej o dużej grubości zwiększa bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia 
elementów tłumionych (patrz rys.1.1).
3. Oprawa jest dodatkowo zabezpieczona przy użyciu linki ochronnej (patrz rys.1.2).
4. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w dodatkowe akcesorium (plug&forget), które umożliwia instalacje oprawy bez potrzeby 
jej otwierania (patrz rys.1.3).

specjalne wibroizolatory pochłaniające wibracje

rys. 1.1

rys. 1.2

rys. 1.3

VIBRO
PROOF

WERSJA WIBROODPORNA
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LPH 524 DEL 3 E5

30

33

50

10

20

P 20

RST GL

PC0

0

6

8

0

0

GS

NIRO

050grupa
oprawy 
przemysłowe

typ
typ 425

źródło światła
moduły LED
przybliżona moc
[W]

zasilanie
34E - 230V 0,50÷60Hz
okablowanie
30 - 1 x terminal 3-polowy              3        
33 - 2 x terminal 3-polowy              3      3 
50 -1 x terminal 5-polowy               5       

wpusty kablowe - ilość
10 - jeden wpust kablowy po jednej stronie oprawy           1        0      
20 - dwa wpusty kablowe po jednej stronie oprawy            2       0     

wpusty kablowe - typ
P - plastikowy wpust kablowy
RST - gniazdo plug&forget

wpusty kablowe - rozmiar
20 - Ø20

materiał obudowy
GS - stal ocynkowana
NIRO - stal nierdzewna

materiał klosza
GL - szkło hartowane
PC - poliwęglan

wersje opcjonalne
DA - wersja ze zintegrowanym zasilaczem z interfejsem DALI

DA

VP

dodatkowe wyposażenie
VP - wersja z wibroizolatorami

Wersja DA została wyposażona w zintegrowany zasilacz z interfejsem DALI, który umożliwia monitorowanie pracy opraw 
oraz sterowanie oświetleniem wykorzystując dane bezpośrednio z czujników ruchu lub z systemu zarządzania
budynkiem (BIM). Prawidłowo skonfigurowany system sterowania oświetleniem może znacząco zredukować koszty energii 
elektrycznej oraz poprawić ergonomię pracy użytkowników.

Opcjonalna wersja plug&4get z zewnętrznym złączem ułatwiającym podłączenie oprawy. Nie ma konieczności otwierania 
oprawy w celu jej połączenia. Wersja ta ułatwia montaż i późniejsze użytkowanie oprawy. 

plug
4get

LDT

FOTOMETRIA

KONFIGURACJE

300

450

600

750

DOKUMENTY DO POBRANIA
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