
ROLAND 200

Panel ledowy Pola charakteryzuje się bardzo lekką konstrukcją oraz prostym i szybkim montażem. Zastosowany 
dyfuzor, równomiernie rozprasza światło po całej jego powierzchni. Ze względu na wysokie parametry świetlne, 
oprawa znajduje zastosowanie w wymagających przestrzeniach biurowych, salach konferencyjnych, a wiec 
wszędzie tam gdzie komfort pracy przekłada się na jej wydajność. Do wyboru trzy możliwości montażu: wpuszczany, 
nastropowy i zwieszany, dzięki zastosowanym akcesoriom.
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E1026.K 37 40 4000 100 OP 1195x295 30 3,0 1220x320x50

4000K

04

K-temperatura barwowa 

POLA 2

Zastrzegamy prawo do wycofania produktów z katalogu lub zmian, w każdej chwili i bez wcześniejszego poinformowania. Opcje kolorystyczne wykończenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry 
techniczne mogą ulec zmianie. 
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dane ogólne 

korpus oprawy aluminium

typ montażu dostropowy, nastropowy, zwieszany

klasa szczelności IP 40

zakres temperatury pracy od -20oC do +45oC

żywotność L80B10 30 000h

dane elektryczne 

napięcie znamionowe 220-240V AC

częstotliwość znamionowa 50-60Hz

klasa ochronności II

zawiera źródło światła tak

podłączenie przewód

ściemnianie brak (na zapytanie: DALI)

dane świetlne 

źródło światła LED

wskaźnik oddawania barw CRI>80

tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

dane optyczne

układ optyczny dyfuzor opalowy

materiał poliwęglan

emisja światła bezpośrednia

rozsył światła symetryczny

kąt wiązki 120o

 na zapytanie:
3000K

akcesoria

E04 zestaw natynkowy do paneli 1200x300, H=60mm / *na zapytanie zestaw do paneli 1200x600

E05 elementy mocujące oprawę w suficie kartonowo-gipsowym (4szt) / *zaleca się użycie dwóch dodatkowych klipsów dla paneli 
1200x300 i 1200x600

E07 zestaw zawiesi mechanicznych (2szt) w kształcie„Y”, długość 1000mm / *zaleca się skorzystać z jednej linki więcej dla paneli 
1200x300 i 1200x600

E08 zestaw zawiesi mechanicznych (4szt) , długość 1000mm / *zaleca się skorzystać z dwóch linek więcej dla paneli 1200x300 i 
1200x600

E09  podsufitka z zasilaniem, biała, kwadratowa, z przewodem transparentnym, długość 1000mm


