
LED-Chip Nichia dużej mocy

Ekstrudowane aluminium
dla najefektywniejszego
zarządzania termicznego

Nie zawiera ołowiu

i rtęci.

Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło 

światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich obiektów jak:  hale przemysłowe, 

magazyny wysokiego składowania, wysokie pomieszczenia gospodarcze, sklepy wielkopowierzchniowe, hale 

montażowe i konfekcjonowania, hale produkcyjne, pomieszczenia wystawowe, wszędzie tam gdzie jest dotychczas 

stosowana wysokoprężna lampa rtęciowa LRF/HQL

Wykręć „bańkę” rtęciową LRF/HQL/… i wkręć nasze zaawansowane technologicznie źródło światła LED PREMIO 
110 W z gwintem E40 zamiast 400 W LRF/HQL/… lub LED PREMIO 90 W E40 zamiast 250 W LRF/HQL/.... 

Bez demontażu dotychczasowej oprawy oświetleniowej oraz wprowadzania zmian w istniejącej instalacji 
elektrycznej - wkręć LED PREMIO i gotowe!

LED PREMIO 110 W 1:1 za HQL 400 W lub LED PREMIO 90 W 1:1 za HQL 250 W

LED PREMIO zamiennik
HQL/LRF 250 W/400 W E40
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LED PREMIO bezpośredni zamiennik HQL/LRF
Jedyna taka lampa LED na rynku!



LED PREMIO bardzo trwały, estetyczne wykonanie przemysłowe
natychmiastowe pełne natężenie źródła światła o barwie zbliżonej do światła słonecznego w południe
więcej mocy przy małym zużyciu energii
nie zawiera rtęci i ołowiu, nie emituje promieni UV/IR 
idealnie sprawdza się w wysokich pomieszczeniach 
współczynnik oddawania barw Ra (CRI) > 80
prosta wymiana starej lampy HQL/LRF na LED PREMIO
w otwartych oprawach oświetleniowych bez konieczności zmiany dobrej, istniejącej obudowy 
bez kosztów konserwacji
doskonałe zarządzanie temperaturą przez zintegrowane zabezpieczenie termiczne i radiator z ekstrudowanego 
aluminium dla efektywnego odprowadzania ciepła

Właściwości produktu 

Dane techniczne

Moc znamionowa

Strumień światła

Barwa światła 

Współczynnik oddawania barw

Żywotność

LED-Chip 

Współczynnik mocy

Temperatura stosowania**

Dopuszczenia i certyfikaty

LED PREMIO  90

90 W

7 000 lm

5 300 K***

Ra (CRI) > 80***

50 000 h

NICHIA/Lumiled

PF > 0,96

-20°C do +50°C

TÜV CE, RoHS

LED PREMIO 110

110 W

10 700 lm

5 300 K***

Ra (CRI) > 80***

50 000 h

NICHIA/Lumiled

PF > 0,96

-20°C do +50°C

TÜV CE, RoHS

**    przy pracy w istniejącym kloszu starego reflektora Hihg Bay do +40°C
***  w zależności od potrzeb dostępne również źródła światła LED PREMIO o różnych temperaturach barwowych [K] i współczynniku
        oddawania barw (np. Ra (CRI) >90)

Przykładowe obliczenia LED PREMIO 110W: 
wymiary hali: 54 x 36 m, wysokość montażowa  7,0 m, rozstaw punktów świetlnych 6 x 6 m, Em = 293 lx, Emax = 374 lx

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian bez uprzedzenia i konsekwencji prawnych.

OMNI SCALA    •    52-020 Wrocław    •    ul. Księska 4-6    •    +48 71 342 77 07

led@LEDdoHal.pl   •   www.LEDdoHal.pl

Zaufali nam m.in.: ArcelorMittal, Diehl Group, Henkel KG, Houghton, Nestle, Stora Enso, Siemens, Swarovski, TOTO, Veolia…
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