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ERISTE-GW LED OPRAWY PRZEMYSŁOWE 
  

Przemysłowy naświetlacz LED przeznaczony do pracy w 
ciężkich warunkach, odporny chemicznie, świetnie dający 
sobie rade w niskich temperaturach. 
 
Korpus: 
wykonany z odlewu aluminium, malowany proszkowo 
 
Klosz: 
Płyta z poliwęglanu odpornego na promieniowanie UV. 
 
Zastosowanie: 
Do obiektów w przemyśle naftowym, ciężkim, 
chemicznym, drzewnym, w zakładach produkcyjnych i w 
innych gałęziach przemysłu, w pomieszczeniach i na 
zewnątrz do oświetlenia placów i dróg wewnątrz-
zakładowych.. 
 
Wyposażenie elektryczne: 
Diody LED, temperatura barwowa 4000 K (standard) 
 
Wykonania: 
1 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 15°/15° 
2 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 20°/20° 
3 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 25°/25° 
4 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 95°/30° 
5 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 50°/50° 
6 - kąt rozsyłu światłości pionowo/poziomo 90°/90° 
A1 - oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny do 
montażu bezpośredniego do ścian lub sufitu 
A2 - oprawa wyposażona jest w wspornik nastawny 
przystosowany do montażu na wysięgniku rurowym 

 

 

 
 

 

 

 

 

 W lm lm/W 
Temperatura 

otoczenia 
L (mm) 

W 
(mm) 

H 
(mm) 

Masa 
(kg) 

ERISTE-GW 72L-1,2,3,4,5-A1 60 7200 120 -40°C < ta <+40°C 460 365 95 8,4 
ERISTE-GW 120L-1,2,3,4,-A1 100 12000 120 -40°C < ta <+40°C 460 365 95 8,5 
ERISTE-GW 144L-1,2,3,4,5-A1 120 14400 120 -40°C < ta <+40°C 460 365 95 8,5 
ERISTE-GW 180L-2,5,6-A2 150 18000 120 -40°C < ta <+40°C 460 365 95 8,7 
ERISTE-GW 240L-2,5,6-A2 200 24000 120 -40°C < ta <+40°C 460 365 95 8,8 

 
 


