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GLC-GK-801 87W – Lampa przemysłowa High Bay LED - moc 87W 

 

Zastosowanie jako oświetlenie: 
 

– obszarów przemysłowych, hal, magazynów 
 
 

Zalety oświetlenia przemysłowego LED: 
 

– Energooszczędne oświetlenie przemysłowe LED 

zapewnia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 

od 50 do 70% przy porównywalnym efekcie 
wizualnym 

– Nowoczesny, soczewkowy układ rozsyłu światła 

zapewnia równomierny rozkład natężenia światła i 
eliminuje straty związane z rozproszeniem 

niekontrolowanym i nadmiernym punktowym 

– Ekologiczne źródło światła bezpieczne dla 

środowiska naturalnego 

– Żywotność lamp ze źródłem światła LED jest 5-10 

razy większa od żarówek sodowych i sięga 50000h  
– Lampy LED charakteryzują się natychmiastowym 

startem z pełną mocą oraz brakiem migotania (efekt 
stroboskopowy) oraz promieniowania UV 

– Wysoka odporność na drgania i wibracje 

– Niskie koszty konserwacji i serwisowania 

 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania : 100-240VAC; 50/60Hz  

Moc lampy LED : 87 W 

Wydajność LED : ~120 lm/W 

Strumień lampy : ~6 550 lm  

Rodzaj diody :  Bridgelux 

Temperatura barwowa :  
Ciepły biały (3000K-3500K)  

Neutralny biały (4000K-5000K) 
Zimny biały (5000K-6000K) 

Współczynnik oddawania barw CRI :  Ra>80 

Temperatura pracy :  od -20˚C do 50˚C 

Czas życia :  >50 000 godzin 

Materiał wykonania :  Stop aluminium, PMMA 

Montaż :  
bezpośrednio na stropie lub 
zwieszanie na linkach albo 

łańcuchach za pomocą haków 

Wymiary :  265×195×345(mm) 

 
Waga (kg) :  3,6kg 

Stopień ochrony IP lampy :  IP 65  
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