Ceramika jest pierwszym tworzywem, które posłużyło
człowiekowi do wytwarzania narzędzi. Keramos z greckiego znaczy ziemia. Inspirujemy się tradycyjnymi technologiami, by stworzyć nowoczesny produkt przy pełnym
szacunku dla natury i świata.
Ceramic is the first material the Man used for production
of tools. In Greek, Keramos means Earth. We are inspired
by traditional technologies which let us create modern
products with full respect of environment.

www.spectrumled.com.pl

keramos - nowa seria lamp LED / new series of LED lamps
Keramos to nowa seria lamp LED skonstru-

Keramos is a new series of LED lamps equipped

owanych na diodach wysokiej mocy, które

with high power diodes which guarantee glare

gwarantują mocne i równomiernie rozprasza-

free light of high quality. The diodes are housed

ne światło. Diody zabudowane są w szczel-

in robust and reliable ceramics with high heat

nym i trwałym stopie ceramicznym, który

dissipation and insulation capacity. The combi-

znakomicie rozprasza ciepło i posiada wyso-

nation of modern LED technology and exquisite

kie właściwości izolacyjne. Połączenie nowo-

design based on traditional material enabled us

czesnej technologii diodowej z kunsztownie

to create a lamp with higher lifespan and safer

wykonaną formą z tradycyjnego tworzywa

for the user.

pozwoliło na stworzenie lampy o zwiększonej
żywotności oraz maksymalnie bezpiecznej dla
użytkownika.

Zalety

Benefits:

- Trzy lata gwarancji

- Three years warranty

- Oszczędność energii do 90%

- 90% less energy

- niski pobór mocy (do 3,5W)

- Low energy consumption (up to 3.5W)

- efektywny zamiennik dla
	reflektorów halogenowych
o mocy 35W

- Energy efficient replacement
for 35W halogen spotlights
- Exquisite design

- staranne wykonanie

Kod

Type

WOJ12390

JDR

WOJ12393

MR16

V

W

led

GU10

230V

3,5W

3

GU5,3

230V

3,5W

3

lm

LUX
/1m

WW

200lm

525

25°

85

30000h

WW

200lm

525

25°

85

30000h

CRI

WW

BARWA/COLOUR: CIEPŁA BIAŁA/WARM WHITE

Dane techniczne / technical data
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ROZPRASZANIE CIEPŁA / heat Dissipation
WYSOKI WSKAŹNIK
ROZPRASZANIA CIEPŁA
/ HIGH THERMAL
RADIATION RATE

diody LED/LEDs

diody LED/LEDs

0.97

obudowa ceramiczna
/ceramic housing

obudowa aluminiowa
/aluminium housing

Product

V

W

Temp.
diody LED/LEDs

Temp.
obudowa/housing

Keramos

12V

3.5W

57.4°C

49.7°C

LED w obudowie aluminiowej
LED in aluminium housing

12V

3.5W

66.2°C

60.5°C

0.1
0.05

STC

CU

AL

obudowa ceramiczna/Ceramic housing - STC
obudowa miedziana/Copper housing - CU
obudowa aluminiowa/Aluminium housing - AL

ROZSYŁ SWIATŁA / LUX DIAGRAM
om
0.5m: 2100 lx
1.0m: 525 lx
2.0m: 130 lx
3.0m: 60 lx
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