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FLUXE 75/90

LLE LED RVS Armatuur - 2016
Behuizing / IK Klasse RVS 316 / IK08
Kunstof afscherming / IK Class Helder lichtdoorlatend AXPET / IK08
Afmetingen 1530x123x69mm (inclusief bevestigingsmateriaal en wartel)
Voltage 220-240VAC 50/60Hz
Lichtkleur 5700K
Lichtopbrengst 6000 lumen
CRI >80
Stralingshoek 165°
Powerfactor (Pf) 0.97
Verbruik 60W
Omgeving Binnen / buiten / agressieve omgevingen (HACCP)
Water- en stofdichtheid IP66 / IPX9 (Dekra) - Fitted for life
Omgevingstemperatuur -20°C / +60°C
Bevestiging RVS beugels
Wartel Geschroefd PG 13.5 IP68
Schokbestendigheid SR EN 60068-2-29
Veiligheids normen EN60598-1 / EN60598-2 / EN62471
EMC normen EN55015 / EN61547 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3
Verwachte levensduur (25°C) (L80) 80.000 branduren
Garantie 7 jaar / 70.000 branduren

Specificaties

LLE LED RVS Armatuur

IPx9
IK08

Versie Vermogen Lichtopbrengst
LLE LED RVS Armatuur 60W 6000lm
LLE LED RVS Armatuur met doorvoer bedrading 60W 6000lm

Product variaties

Prijzen

Product Productcode  Bruto

LLE LED RVS Armatuur - 60W 5700K 2020144 €325,-
LLE LED RVS Armatuur met doorvoerbedrading 2020244 €367,-
Optioneel - H07BQ-F kabel 2020145 €7,55

Volledig ontwikkeld en 
geproduceerd in NL



www.ledlighteurope.com

LLE LED RVS Armatuur

Kenmerken
• Stofdicht en waterdicht, bestand tegen schoonmaak met hoge druk 
   reinigers (100 L p/m)  
• Bestand tegen corrosie en schoonmaakmiddelen
• Compact en robuust ontwerp volledig geproduceerd in Nederland
• Aflopende achterkant ten behoeve van betere reiniging
• IP66 - IPX9 - Dekra gekeurd en geschikt voor HACCP ruimten
• Gemakkelijk te installeren en onderhouden
• Behuizing: RVS 316 bestand tegen agressieve chemische reinigingsmiddelen
• Fitted for life
• Kunstof afscherming: helder-transparante plaat van "AXPET Clear 99" 
   polyester met hoge lichtdoorlatendheid, hoge slagvastheid, goede 
   brandveiligheid, geschikt voor voedselcontact toepassingen. 
   De AXPET plaat is bestand tegen chemicaliën en volledig recyclebaar
• Eindkappen: RVS 316
• Optische unit: wit gecoatte aluminium backplate met opstaande kanten 
   voor optimale lichtreflectie
• Aansluitsnoer: 3m, flexibele kern, type H07RN-F met zwart rubberen isolatie 
   polychlorogen (EM2), bestand tegen slijtage en olie, vlamvertragend, 
   geschikt voor middelmatige mechanische toepassingen, geschikt voor natte 
   en droge industriële- en agrarische omgevingen
• Optionele aansluitkabel: H07BQ-F met isolatie van "Polyurethane 
   compound TPU" voor extra bescherming tegen chemicaliën en zuren
• Optionele doorvoerbedrading mogelijk 

Toepassing
Algemene verlichting voor ruimten waarin een hoge bestendigheid tegen 
water en vuil vereist is, in combinatie met agressieve schoonmaakmiddelen.

Verlichting voor:
• industriële, agrarische hallen
• boerderijen
• HACCP omgevingen
• vlees- en visindustry
• zuivelindustry



IPx9
IK08


