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SL60XX Seria reflectoare LED 

 
 

Dimension（mm） 

 
 

Wiring diagram 
 

 
 

Aplicații 
Special conceput pentru sistemul de iluminat al terminalelor portuare (macarale 
portuare și turn cu catarg înalt), mine, stadion de sport și clădiri mari 
 
Funcții și caracteristici majore 
• Rezistenta excelenta la socuri si la coroziune. 
• Suport de montare reglabil 
• Perfect pentru aplicarea pe uscat cu IP 56 
• Tipul cablajului de linie sau terminal. 
• Pot fi alese mai multe consumuri de energie. 
• Design cu grilă scobită și corp din aliaj de aluminiu, cu greutate redusă și 
emisie de căldură fabuloasă. 
• Chip-uri LED Philips de ultimă generație, fiabilitate și stabilitate ridicate. 
• Cu lant anti-cadere pentru a imbunatati siguranta-protectia 
• Unghiul de iluminare multiplă este selectabil 
 
Standard  

GB7000.1-2002 《Cerință generală de siguranță și testare pentru lămpi》 

GB7000 .10-1999《Cerință de siguranță pentru lămpi generale fixe》 

GB/T 6994-2006 《Definițiile dispozitivelor electrice ale navei și dispozițiile 

generale》 

GD01-2006 《Ghid de testare pentru omologare de tip pentru produse electrice 

și electronice》 

GB19510.1、GB19510.14（Reguli de clasificare a navelor din oțel） 

CB1246-94 《Lămpi de iluminat și felinare cu specificații generale ale navei》 

 
Specificatii 

Putere nominală 100W/150W/200W Alimentare AC100V~AC240V 

Temperatură 
Culoare 

Alb rece: 5500K-
6000K 

Frecvența puterii 50Hz~60Hz 

Eficacitatea 
luminii 

85-90 lm/w Durata de viata ≥50000hrs 

PF >0.9 Culoare Index 
de randare 

Cool white: 
Ra=75 

Greutate SL601: 9.5Kg Umiditate 10% ~ 95% (non 

coagulation） 

SL602: 10.5Kg Temperatura de 
operare 

-40˚C+60˚C 

SL603：11.5Kg 

Material Corp: aliaj de 
aluminiu 

Rata IP IP56 

Lentila: sticla 
securizata 

  

 
 Detalii de instalare 
• Fixați lumina pe o suprafață netedă care are suficientă rezistență cu șuruburi 
M10 și piulițe de blocare 
• Fixați lanțul de siguranță în locul potrivit unde are suficientă rezistență 
mecanică 
• Deschideți capacul presetupei de pe partea laterală a lămpii, conectați cablul 
de alimentare la borna L, N, PE sau conectați direct la alimentarea L, N, PE prin 
cabluri. Cablul de alimentare ar trebui să fie vândut către UL sau CSA și ar trebui 
să aibă un RVV cu 3 fire mai mare de 16 AWG cu un diametru exterior de 10 
mm. 
• Nicio cerere privind înălțimea de instalare a corpurilor de iluminat. 
Înștiințare 
• Creșterea temperaturii atunci când lucrul la lumină este un fenomen normal. 
• Asigurați-vă că există mai mult de 3 m între obiectele luminoase și cele 
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luminate pentru a evita incendiul. 
• Nu acoperiți lumina cu niciun obiect. 
• Înlocuirea și întreținerea trebuie să fie procesate de profesioniști după oprire 

 

SL60XX 15° Lighting distribution curve   SL60XX 15° Illumination Cone Curve 

 

      
 
SL60XX 25° Lighting distribution curve   SL60XX 25° Illumination Cone Curve 

    
 
SL60XX 60° Lighting distribution curve   SL60XX 60° Illumination Cone Curve 

 

     


