
LED SPORT LIGHT 300

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni (l. a táblázatot) / This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes (see table below)
*A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire..

Típus Fényforrás Energiahatékony- Ház Méretek Termékkód
Type Light Source sági osztály* Body Dimensions Product Code

EEC* (mm)

LED SPORT LIGHT 300     1x300W LED panel, 6000K, 24 000lm, 120° A szürke/grey 430x410x136 1-29-17-0085

85-
265V IP65

LED

Mûszaki adatok/Technical Data

LED
Elsősorban sportpályák világítására ajánlott, de utak, kertek, épületek, 
hirdetőtáblák, plázák, parkolók világítására is alkalmas fényvető. 
A lámpatest anyaga: kiváló minőségű, korrózióálló, szürke fröccsöntött 
alumínium – szilikongumi tömítéssel ellátva a kiváló (IP65) védettség 
elérése érdekében.
– beépített állandó áramú meghajtó
– teljesítmény: 300W
– teljesítménytényező: >0,9
– tápfeszültség: 85-265V, 50 Hz
– fényáram: 24 000lm, nem szabályozható
– fényhasznosítás: 80lm/W
– színhőmérséklet: 6000K hidegfehér
– Ra színvisszaadási index: >80
– sugárzási szög: 120°
– üzemi hőmérséklettartomány: -25...+50°C
– élettartam: 20 000 óra

The VT-4730 reflectors are intended for use primarily in sports grounds, 
but they are suitable for illuminating of roads, gardens, buildings, 
billboards, malls, parking lots, as well.
The body material: is high-quality, corrosion-resistant, die-cast grey
aluminium sealed with silicone rubber gasket for the superior (IP65) 
protection.
– built-in constant current driver
– power: 300W
– power factor: >0,9
– power supply: 85-265V, 50Hz
– luminous flux: 24,000lm, not dimmable
– luminous efficacy: 80lm/W
– colour temperature: 6000K cool white
– Ra colour rendering index: >80
– beam angle: 120°
– operating temperature range: -25...+50°C
– life: 20,000 hours

LED SPORT LIGHT 300
300W-os sportpálya világító reflektor

300W sports lighting reflector
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