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OPRAWY PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL LUMINAIRES

ALIA to energooszczędna oprawa o znakomitych parametrach 
technicznych. W lampie zastosowano wysokiej jakości kom-
ponenty - aluminiowa obudowa o nowoczesnym designie 
oraz przesłona wykonana z PMMA zapewniająca wysoką klasę 
szczelności IP66. Znakomite parametry techniczne zapewniają 
bardzo dobrą efektywność świetlną, co czyni ALIĘ jedną z bar-
dziej ekonomicznych opraw na rynku oświetleniowym. ALIA to 
doskonały wybór dla tych, którzy cenią sobie energooszczęd-
ność, trwałość oraz jakość wykonania.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Obiekty przemysłowe, handlowe, produkcyjne, ciągi 
komunikacyjne.

MONTAŻ: zwieszany
ZASILANIE: 230 V AC / 50-60 Hz
TEMPERATURA PRACY: -20°C... +40°C
ŻYWOTNOŚĆ L80B50: > 100 000 h (Ta 25°C)
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,99
OBUDOWA: aluminium, PMMA
GWARANCJA: 5 lat

Luminaire with very good parameters, such as tightness, 
energy efficiency and lighting efficiency. The lamp is used 
high-quality components - aluminum housing with a 
modern design and the cover of the luminaire made of 
PMMA ensuring high tightness class IP66. Outstanding 
technical parameters ensure very good efficiency lighting, 
which makes ALIA one of the most economical luminaires 
on the market lighting. ALIA is an excellent choice for those 
who appreciate it energy efficiency, durability and quality of 
workmanship.

EXEMPLARY APPLICATIONS:
Industrial, commercial, production facilities, 
communication routes.

INSTALLATION: suspended
SUPPLY VOLTAGE: 230 V AC / 50-60 Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C... +40°C
LIFETIME L80B50: > 100 000 h (Ta 25°C)
POWER FACTOR: >0,99
HOUSING: aluminum, PMMA
WARRANTY: 5 years
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Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach 
bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminus flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any 
construction changes without previous notice. 

PRODUKT
POLSKI

Nazwa / Name Moc / Power
[W]

Strumień świetlny / 
Luminous flux

Klasa ochrony/ 
Protection class IP IK CRI CCT

Efektywność 
świetlna / Luminous 

efficacy

ALIA 100 17 000 lm I IP66 IK04 >80 4000K ≤ 170 lm / W

 

* Możliwość wykonania opraw o innych parametrach w ramach zapytania specjalnego.

Nazwa / 
Name

L L1 L2 H H1 W Waga / 
Weight

ALIA 790 660 643 85 101,7 139,9 3,65 kg

Wymiary w mm. / Dimensions in mm

230V 50 Hz IP 66 IK 04

O45

030

O90 O30x90

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

transparentna / transparent


