seria

HERMIKO

Oprawa do oświetlenia otwartej przestrzeni
z wysokości do 5 m

Hermetyczna oprawa Hermiko jest ekonomicznym rozwiązaniem dla oświetlenia zakładów
produkcyjnych i magazynów o wysokości do 5 m. Nowa generacja opraw otrzymała
satynowany plafon z poliwęglanu o wysokiej transparentności i nowy system zatrzasków.
Połączenie LED o skuteczności 211 lm/W i zasilacza o sprawności powyżej 94% pozwoliło
uzyskać 172 lm/W z oprawy.

PARAMETRY
PARAMETRY
Parametry świetlne
źródło światła

skuteczność świetlna

Hermiko-51

Hermiko-64

Hermiko-80

248 szt.

312 szt.

390 szt.

170 lm/W

rozsył światła

172 lm/W

172 lm/W

sym. 120

temperatura barwowa

4 000 K

współczynnik oddawania barw

Ra > 80

Parametry elektryczne
napięcie wejściowe

220…240 V

częstotliwość

współczynnik mocy

50/60 Hz

0,96

sprawność zasilacza

0,98

0,98

94%

sterowanie

DALI

zakres sterowania

10…100%

Parametry eksploatacyjne
zakres temperatury pracy

-25…+40°C

odporność na uderzenia

IK08

stopień ochrony

IP65

żywotność obliczeniowa
L80B10

> 100 000 godz.

gwarancja

5 lat

Parametry konstrukcyjne
obudowa

poliwęglan

plafon

poliwęglan

mocowanie

wspornik, liny

MODELE
MODEL
Hermiko-51

Hermiko-64
Hermiko-80
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MOC
51 W

64 W
80 W

STRUMIEŃ
8 700 lm

11 000 lm

13 800 lm

WYMIARY

TEMP. PRACY

WAGA

1525 x 83 x 80 mm

-25…+40°C

2,1 kg

FOTOMETRIE
HERMIKO-W

Do oświetlenia
otwartej przestrzeni.
Dedykowana wysokość
montażu 3-5 m.

RYSUNKI TECHNICZNE

B

HERMIKO-26 ... 80

A

C

D

MODEL MODEL
Hermiko-51
Hermiko-26
Hermiko-64
Hermiko-38
Hermiko-80
Hermiko-51
Hermiko-64
Hermiko-80

AWYMIARY
x B x C A x B x CD (min) D (min)
D (max) D (max)
1225 x 83 x 80 mm
670 mm
1020 mm
83 x 80 mm670 mm 9601020
mmmm 1310 mm
1225 x 831525
x 80x mm
1225 x 83 x 80 mm
670 mm
1020 mm
1225 x 83 x 80 mm
670 mm
1020 mm
1525 x 83 x 80 mm
960 mm
1310 mm
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OPIS KOMPONENTÓW
Obudowa

Osnowa obudowy z poliwęglanu w kolorze szarym, plafon
z poliwęglanu transparentnego, satynowanego dla obniżenia olśnienia. Dla skupienia światła powierzchnia plafonu
soczewkowana, dzięki czemu mniej światła ucieka na ściany
i sufit, co z kolei podnosi skuteczność oprawy. Zatrzaski ze
stali nierdzewnej – w oprawie zastosowano po sześć zatrzasków z każdej strony. Panel LED aluminiowy dla skutecznego
odprowadzenia ciepła od LED. Zamontowany panel LED w
szynie ze stali malowanej, profilowanej, która dodatkowo
usztywnia obudowę w miejscu łączenia z plafonem. Panel
LED zamocowany w plafonie na zatrzaskach. Przy wymianie
zasilacza LEDy zabezpieczone od przypadkowego dotknięcia
i zabrudzenia.

LED

W oprawie standardowo zastosowano diody LED producenta
Edison Opto (Taiwan) serii 2835 0,5W UE. Nowa generacja
diod LED jest 2-chipowa i w oprawach posiada skuteczność
ponad 211 lm/W (min. 36lm@65mA lub 83lm@150mA).

W testach LM-80 po 10 000 godzin wykazano spadek 2,4%
przy prądzie 150 mA i temperaturze +80°C. Żywotność L70
(10k) na podstawie prognozy TM-21-11 wynosi > 60 000
godzin, a obliczeniowa żywotność ponad 100 000 godzin.
Fotobiologiczne badanie zakwalifikowało diodę LED do Risk
Group 1 (jest dopuszczona do stosowania w oprawach bez
ograniczeń). Temperatura barwowa 4 000 K, odchylenie kolorów – trzecia elipsa MacAdama (słabo zauważalne odchylenie). Współczynnik oddawania barw Ra>80.

W oprawie diody LED zasilane są prądem od 50 do 65 mA,
podczas gdy ich maksymalny prąd wynosi 300 mA. Niskie
obciążenie diod znacznie spowalnia ich degradację i podnosi skuteczność oprawy, dlatego gwarancja na układy LED
wynosi 5 lat (strumień świetlny nie spadnie poniżej 80%
początkowej wartości).

Zasilacz

W oprawach zastosowany został zasilacz marki Tridonik,
charakteryzujący się bardzo wysoką sprawnością (ok. 94%)
i niskim poziomem pulsacji napięcia na wyjściu (<5%). Maksymalna temperatura pracy zasilacza wynosi do +50°C, stąd
bezpiecznym poziomem termicznym pracy oprawy jest temperatura otoczenia do +40°C. Żywotność zasilacza wynosi
ponad 100 000 godzin przy temperaturze otoczenia oprawy
+30°C. Zasilacz jest objęty 5 letnią gwarancją producenta.
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