Společnost Rohrbach s.r.o. byla založena v roce 2007.
Naší specializací jsou následující činnosti:

• Elektromontáže
• Výroba rozvaděčů
• Revize elektrických zařízení
• Revize pro kolaudace
• Odstraňování závad zjištěných při revizi elektroinstalací
• Servis elektro
• Montáž hromosvodů
• Projektová dokumentace
• Prodej a servis náhradních zdrojů
• LED technologie
• Výroba a montáž světelných reklam

LEDreflektory
Spotlight ALS-12

Dále se zabýváme elektromontážní a kompletační činností v občanské, bytové a administrativní
výstavbě. Veškeré práce dodáváme kompletně, včetně projektové dokumentace, revizní zprávy
a přihlášky k odběru elektrické energie. Na práce a projekty vypracováváme cenovou nabídku.
Zkušenosti v tomto oboru jsme získali třicetiletou praxí na montážích po celé České republice.

Servisní, revizní a montážní práce po celé České republice !!!

Servis 24 hodin
7 dní v týdnu
po celé ČR

Antonín Rohrbach

Lukáš Rohrbach

IČO: 27327426
DIČ: CZ27327426

Mobil: +420 602 140 681
E-mail: a.rohrbach@elektro-rohrbach.cz

Mobil: +420 776 765 833
E-mail: l.rohrbach@elektro-rohrbach.cz

B. Němcové 312
Meziboří 435 13

www.elektro-rohrbach.cz

Úspora energie až 85 %
Bezúdržbové
Spotřeba pouhých 50,5 W
Životnost 50.000 hodin

LED Reflektory Spotlight ALS-12

Svítivost kužele

LED diodový reflektor ALS-12 slouží jako úspornější alternativa standardních metod velkoplošného
nasvětlování reklamních ploch (billboardy, bannery), budov (památky, firmy, domy, fontány, kašny,
sochy), veřejných prostranství (parkoviště, silnice, mosty), staveb (stavební stroje) a dekorativního
nasvětlování. Standardní varianta obsahuje 12-ti diodový světelný zdroj s příkonem 50,5W
a 4000Lm světelného toku. Svítidlo je konstruováno jako kovový korpus s možností uchycení
pomocí šroubů a aretace v požadované poloze. Osazení - výkonové LED diody CREE.

Nabízíme výběr ze čtyř typů s rozlišnými optickými vlastnostmi:
• bez optického usměrnění toku světla - cca 110° úhel svítivosti
• optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 50°
• optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 25°
• optické usměrnění toku světla do úhlu svítivosti 12°

Specifikace

Výhody

Vstupní napětí

110-250 V AC 50/60 Hz

Spotřeba elektrické energie

50,5 W

Třída ochrany

IP65

Barva paprsku

Studená bílá 5500-7125K

Světelný tok

4000 Lm

Okolní teplota

-40OC... +40OC

Instalace
Jednoduchá a rychlá montáž jako u běžných
halogenových svítidel. Konstrukční úchytné
prvky dle nabídky.

Úspora energie až 85% - vysoká
světelná účinnost je dosažena použitím
vysoce výkonných LED diod
v kombinaci se speciálně
konstruovanou sekundární optikou.
Extrémně dlouhá životnost nad 50.000
hodin. LED světlo, nevyzařuje žádné
ultrafialové záření, nepoškozuje zrak.
Spolehlivý start přes všechny okolní
teploty a rozsahy vstupního napětí.
Přístroj poskytuje okamžité světlo. Bez
flashe, nebo stroboskopických efektů.
Svítidlo je certifikováno pro použití
do vlhkého a prašného prostředí.
Třída ochrany je IP65.

Jas vs. pozorovací úhel

