
LC UFO HB
LED SYVÄSÄTEILIJÄ



Tehovalikoima  70W, 90W, 110W, 150W, 200W, 240W 

Käyttöjännite:  AC 90 - 305V

Valovirta:   190lm/W

Tehokerroin:  >0.95

Avauskulmat:  60° 90° 120°

Koko:   70W 90W 110W 280 x 176mm / 150W 200W 240W 320 x 187mm 

Värilämpötilat:  3000K, 4000K, 5000K, 6000K

CRI:   Ra>70 / Ra>80 

Suojaus:   IP65

Nimellispolttoikä:  >50.000 tuntia

Takuu:   5 vuotta

Ledicon LC UFO HB ( High bright) on markkinoiden valovoimaisin LED valaisin, jonka käyttökohteita on mm. tuotanto- ja varastotilat, 

hallit, tavaratalot ja korkeat julkiset tilat. Korkea 190lm/W valoteho tarkoittaa, että kohteessa riittää pienempitehoinen LED valaisin 

muihin LED valaisimiin verrattuna. Esim. 150W LC UFO HB antaa saman tai suuremman valotehon kuin useimmat markkinoiden 200W  

LED valaisimet. Näin energiansäästö kasvaa vielä ylimääräisen 25%.

Vankka rakenne ja IP65 suojaus tekee siitä pölyn ja veden kestävän, joten sitä voi käyttää myös vaativammissa olosuhteissa ja 

ulkotiloissa. Valaisin käyttää modernia linssitekniikkaa ja avauskulmavaihtoehdot ovat 60, 90 ja 120 astetta. Valaisimeen on saatavilla 

myös alumiininen tai akryyli varjostinkupu, joka estää tehokkaasti häikäisyä.

Asennus voidaan suorittaa joko vaijerilla/ketjulla ripustamalla tai asennussangalla, jolla sen saa helposti suoraan pintaan tai 

valaisinkiskoon.

LEDICON   
LC UFO HB



Muunneltava ja kestävä valaisin 
moneen käyttöön

LC UFO HB on monikäyttöinen LED valaisin jonka 

ulkonäköä voidaan muuttaa erillisellä varjostimella.

Teollisuus, tuotanto ja varastotilat suosivat yleensä 

alumiinista varjostinta, marketit ja julkiset tilat akryylistä 

varjostinta. Varjostin estää myös tehokkaasti häikäisyä, jota 

kirkkaat LED sirut voivat tuottaa ja valaisin tuo näin ollen 

tasaisen ja miellyttävän valaistuksen.

Valaisin voidaan ripustaa vaijerilla tai ketjulla katosta, jolloin 

sen korkeutta ja tuomaa valoa voidaan vielä säädellä.

Asennussangalla sen voi kiinnittää helposti suoraan 

kattoon, seinään tai valaisinkiskoon ja valaisin on 

suunnattavissa lähes 180 asetetta.



LEDICON 
FINLAND

Ledicon Finland maahantuo tutkittuja, testattuja ja eurooppalaiset 

standardit täyttäviä laadukkaita LED valaistustuotteita. Asiakkainamme 

on yrityksiä, tukkuliikkeitä sekä kuntia ja kaupunkeja, jotka hakevat 

parempaa valotehoa sekä säästöjä energiankulutukseen korvaamalla 

perinteisiä valonlähteitä moderneilla ja tehokkailla led-ratkaisuilla.
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