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Lampy Uliczne LEDTECHNIKA 

 

GLC-LD03 168W - Oprawa uliczna LED - sześciomodułowa, moc LED 168W 

 

Zastosowanie jako oświetlenie: 
 

– uliczne (również solarne i hybrydowe) 

– parków, parkingów, placów, ciągów pieszych 

– obszarów przemysłowych, mieszkalnych 
 
 

Zalety oświetlenia ulicznego LED: 
 

– Energooszczędne oświetlenie uliczne 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 na 

drodze 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  
– Zwiększają ochronę środowiska naturalnego 

poprzez gotowość do pracy w autonomicznych 
systemach solarnych 

– Lampy uliczne LED charakteryzują się 

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

UV 

– Lampa zaprojektowana pod kątem minimalizowania 

strat światła poza drogą 

– Wysoka odporność na drgania i wibracje 

– Niskie koszty konserwacji i serwisowania 

 

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania : 84-264 VAC lub 24 VDC 

Współczynnik mocy : >0,95 

Sprawność zasilania : >90% 

Sprawność oprawy oświetleniowej :   >90% 

Zużycie energii LED : 168W 

Zużycie energii zasilacz:  32W 

Wydajność LED : ~120 lm/W 

Strumień świetlny lampy : ~18 250 lm  

Natężenie oświetlenia : 58 lux (wysokość=8m)  

 38 lux (wysokość=10m)  

 24 lux (wysokość=12m) 

Efektywnie oświetlany obszar : 36x14m (wysokość=8m) 

 42x16m (wysokość=10m)  

 48x18m (wysokość=12m) 

Temperatura barwowa :  
biały (4000K-5000K) lub                    

(5500K-6500K) 

Współczynnik oddawania barw CRI :  Ra>75 

Kąt padania światła :  Oś pozioma 140˚ Oś pionowa 77˚ 

Temperatura pracy :  od -35˚C do 40˚C 

Temperatura składowania :  od -35˚C do 40˚C 

Czas życia :  >60 000 godzin 

Materiał wykonania :  Stop aluminium 

Montaż :  Pierścień Φ60mm 

Wymiary :  860×285×80(mm) 

 
Waga (kg) :  11kg 

IP lampy / układu zasilania :  IP 65 / 67 
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