
SPC-H Series
Ο  LED προβολεάς Techlumen SPC-Η είναι 
ελαφρύς,  μικρός σε διαστάσεις και με ισχυρή 
απόδοση. 
 Υπάρχει επιλογή τρόπου στήριξης με 
δυνατότητα στροφής, ώστε να προσαρμόζεται 
εύκολα και σε δύσκολες θέσεις τοποθέτησης.
 Είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο 
και μπορεί να βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή σε 
οποιαδήποτε απόχρωση RAL. 
 Παράγεται σε εκδόσεις από 31W ώς 
96W και με κορυφαία απόδοση ώς 200 lm/W, 
διασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα οικονομίας.
  Οι θερμοκρασίες χρώματος του φωτός 
μπορούν να επιλεχθούν μεταξύ των 1750Κ 
(απόχρωση ιδανική για κρεοπωλεία), 2500Κ 
(χρωματικό φάσμα ιδανικό για προϊόντα άρτου), 
3000Κ (θερμό λευκό), ώς και 6500Κ (ψυχρό λευκό). 
 Επίσης, προσφέρεται και σε εκδόσεις με 
δείκτη CRI ώς και >90 για εφαρμογές με υψηλές 
απαιτήσεις χρωματικής διάκρισης. Ο προβολέας 
είναι στεγανός με βαθμό στεγανότητας IP67.  
  Το LED chip περίβάλλεται από 
φακό βοριοπυριτικού γυαλιού υψηλής θερμικής και 
μηχανικής αντοχής.    
Προσφέρεται σε εκδόσεις φωτεινής δέσμης από 30o 
ώς 120o. 
 Έχει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών, 
δείκτη διατηρησιμότητας L80 > 70000h, ενώ το 
LED chip έχει εργοστασιακή εγγύηση 10 ετών.

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 

Πλεονεκτήματα

• Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας λόγω άριστης 
επαγωγής θερμότητας
• Παράγει ελάχιστη θερμότητα σε σχέση με τους 
άλλους τύπους φωτισμού
• Δεν απαιτεί συντήρηση
• Μεγάλη διάρκεια ζωής - 5 έτη εγγύηση
• Εύκολη εγκατάσταση
• Υψηλή αξιοπιστία
• Άριστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας (ώς 200 lm/W)
• Υψηλή φωτεινότητα
• Υψηλή χρωματική απόδοση έως 90 CRI
• Άμεση εκκίνηση - άμεσος τερματισμός
• Δεν εκπέμπει ακτινοβολία UV ή IR
• Δεν περιέχει υδράργυρο
• Αντοχή σε χτυπήματα και δονήσεις

Εφαρμογές

• Καταστήματα
• Εκθέσεις
• Γυμναστήρια
• Βιομηχανίες
• Αρτοποιεία
• Κρεοπωλεία
• Αποθήκες
• Γήπεδα

Παράγονται στην Ελλάδα

Φωτιστικά LED με φωτεινότητα υψηλής 
απόδοσης, οικονομική λειτουργία και 
πιστοποιημένη ποιότητα κατασκευής.

Διαστάσεις

31W

36W - 54W

70W - 96W



Πιστοποιήσεις
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