
www.osram.com/lightingsolutions

Light is easy 
AQUALINE® LED
Kosteudenkestävä yleisvalaisin teollisiin ympäristöihin. Light is OSRAM

Tuoteominaisuudet

 — Vankkarakenteinen, iskunkestä-
vä ulkokuori (IK08), korkea tii-
viysluokitus (IP66) ja pitkä käyt-
töikä (50 000 h) ja D-merkintä

 — Helppo ja nopea asennus  
- ilman työkaluja

 — Integroitu läpijohdotus  
(3 x 1,5 mm2) 

 — Joustava kiinnitys vapaasti si-
joitettavien kiinnitysmekanis-
mien ansiosta

 — Valotehokkuus jopa 130 lm/W
 — Käyttölämpötilaväli   
-20 °C... +40 °C

 — Takuu 5 vuotta

Tuotemerkkimme
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Tehokkuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta  
– AQUALINE® LED
AQUALINE® LED on kestävä, pitkäikäinen valaisin teollisiin 
ympäristöihin. Tukevarakenteisen PC-kotelon (IK08), kor-
kean tiiviysluokituksen (IP66) ja huippuluokan valaistustek-
nologian ansiosta AQUALINE® LED on ideaalinen ja luotet-
tava valaisinratkaisu monenlaisiin teollisiin tiloihin. Valaisin 
soveltuu myös haastaviin, pölylle altistuviin kohteisiin 
(D-merkintä).

Asennus – nopeaa ja helppoa
AQUALINE® LED -valaisimen asennus ja kiinnitys on help-
poa – vapaasti sijoitettavien, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettujen kiinnityselementtien ansiosta. Kytkentä ta-
pahtuu nopeasti ilman työkaluja.

Käyttökohteet
 — korjaamot
 — parkkihallit
 — kellaritilat
 — kodinhoitohuoneet

AQUALINE® LED

asiakaspalvelu@osram.fi

www.osram.com/ls

www.siteco.com

OSRAM Oy

Business Park Kehämylly

Vantaankoskentie 14

01670 VANTAA

Puhelin 09 8493 2200

Faksi 09 8493 2299

Tuotemerkkimme
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AQUALINE® LED 
CRI > 80, ON/OFF, käyttöikä 50 000 h (L80/B50 @ Ta 25 °C), käyttölämpötilaväli  -20 °C... +40 °C

Tuotetyyppi EAN-numero
OSRAM

Tuotekoodi
Siteco

Snro

AQUALINE® LED SHL 4000 CRI > 80 2000 17 118 672 4052899981409 0LS6297ALO840 4309400  

AQUALINE® LED MLL 4000 CRI > 80 2800 23 122 1372 4052899981423 0LS6297BLO840 4309401  

AQUALINE® LED MHL 4000 CRI > 80 5200 42 124 1372 4052899981447 0LS6297BHO840 4309402  

AQUALINE® LED LLL 4000 CRI > 80 3600 28 129 1672 4052899981461 0LS6297CLO840 4309403  

AQUALINE® LED LHL 4000 CRI > 80 6500 50 130 1672 4052899981485 0LS6297CHO840 4309404  

1x LED 4000K / CRI ≥ 80
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