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• all data is related to a single module;
• tolerance range for optical and electrical data ±10%;
• exceeding the maximum operating voltage or temperature leads to overload on 

the module, this may in turns results in a significant reduction in lifetime or even 
destruction of product.

• dane dotyczą jednego produktu;
• tolerancja parametrów optycznych i elektrycznych ±10%;
• przekroczenie napięcia zasilania i temp. pracy prowadzi do przeciążenia produktu, 

w  konsekwencji czego może nastąpić skrócenie czasu życia, ograniczenie 
luminancji, a nawet zniszczenie produktu.

Bergmen® Svart www.bergmen.pl

• brak emisji promieniowania UV oraz IR;
• satynowa szyba polepszająca rozproszenie światła;
• obudowa z aluminium;
• stałoprądowy system zasilania;
• dioda mocy wykonana w oparciu o najnowszą technologię 

COB tajwańskiej firmy EPISTAR.

• place, boiska, drogi;
• iluminacje budynków;
• oświetlenie billboardów.

• no UV nor IR emission;
• satin glass which improves the dispersion of light;
• aluminium cover;
• constant current driving system;
• super bright power LED made by Taiwan Epistar 

newest COB technology.

• sqares, sport fields, roads;
• architectural illumination;
• billboard illumination.

Opis
Description

Wykres rozproszenia światła
Light diffusion graph

Zastosowanie
Applications

kod produktu
product code 01-008-001-03-01 01-006-002-03-30 01-006-002-03-50 01-006-002-03-11 01-006-002-03-20

typ diody
LED type COB

napięcie
voltage 85-265 V AC

moc
power 10 W 30 W 50 W 100 W 200 W

kąt świecenia
beam angle 110°

kolor światła
light color

4500 K
naturalny biały
natural white

skuteczność
luminous flux 783 lm 2350 lm 3915 lm 7830 lm 15660 lm

temp. pracy
operating temp. -40~55°C

Ra Ra ≥ 70

wymiary
dimensions 165 x 185 x 55 mm 250 x 290 x 80 mm 325 x 350 x 110 mm 380 x 420 x 130 mm 510 x 560 x 170 mm

kolor obudowy
product color

czarny
black
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