
Korzyści ze stosowania produktu

_ Energooszczędny uniwersalny pasek LED o niskim poborze mocy
_ Dobra wydajność świetlna ze względu na jednakową odległość LED i wysoką stałość barw
_ Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej z tyłu

Obszar zastosowań

_ Wilgotne lub mokre obszary
_ Oświetlenie ogólne
_ Hotele
_ Oświetlenie witryn sklepowych
_ Oświetlenie reklamowe
_ Oświetlenie fasad budynków
_ Integracja ścienna
_ Przeznaczone do zastosowań zewnętrznych

Karta katalogowa produktu

VFP1000 -G3-830-05  discontinued
VALUE Flex Protect 1000 - discontinued | Liniowe moduły LED przeznaczone do uniwersalnych i
zindywidualizowanych rozwiązań oświetleniowych

Cechy produktu

_ Dostępne barwy światła: ciepłobiała i chłodnobiała
_ Stopień ochrony: IP66
_ Wysoka jedorodność barw: 4 SDCM
_ Kąt wiązki światła dla modułu: 120°
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne 24,0 V

Rodzaj prądu DC

Moc znamionowa 38,00 W

Zakres napięcia wejściowego 23…25 V

Accidental reverse input voltage protection up to 25 V

Dane fotometryczne

Barwa światła LED biały

Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra >80

Skuteczność świetlna 118 lm/W

Barwa światła (oznaczenie) Biały

Wymiary i waga

Długość 5000 mm

Masa produktu 380,00 g

Przekrój przewodu, strona wejściowa 20AWG(0.519mm2) mm²

Szerokość 11,0 mm

Wysokość 4,0 mm

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury pracy -25…75 °C 1)

Zakres temperatury magazynowania -30…85 °C

1) Exceeding the maximum ratings will reduce expected life time or destroy the LED strip.

Dodatkowe dane produktu

Karta katalogowa produktu
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Uwaga dotycząca produktu Modules perfectly matched to OSRAM OPTOTRONIC
LED drivers (see relevant table)/Informacje na temat
aktualnych danych fotometrycznych i ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji i
aplikacji, zobacz na www.osram.com / led-
systemy/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się
do całego modułu. Ze względu na skomplikowany
proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych,
typowe wartości podawanych powyżej parametrów
technicznych LED są jedynie wartościami
statystycznymi, które mogą nie odpowiadać
wartościom rzeczywistym parametrów technicznych
poszczególnych produktów; parametry techniczne
poszczególnych produktów mogą się różnić od
typowych wartości

Certyfikaty i Normy

Normy Wg. IEC 62471/Wg. IEC 60598-1/Wg. EN 60529/Wg.
EN 62031/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547/CE

Dane logistyczne

Kod taryfy celnej 940540399000

Pobierz dane

Plik

User instruction
VALUE Flex Protect G3

User instruction
VALUE Flex combination with OSRAM LED drivers

Certyfikaty
EAC Certificate

Certyfikaty
Manufacturers Declaration for Value Flex Family

Deklaracje zgodności
EU Declaration of Conformity VF and VFP

Eulumdat
Eulumdat VFP1000-G3-830-05

Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów / opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x wysokość)

Objętość Waga brutto

4052899526235 VFP1000 -G3-830-05
discontinued

Karton wysylkowy
10

315 mm x 290 mm x 293 mm 26.77 dm³ 5628.00 g

Karta katalogowa produktu
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2483879/1355593/VALUE%20Flex%20Protect%20G3.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2483879/1355593/VALUE%20Flex%20Protect%20G3.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2483879/1355593/VALUE%20Flex%20Protect%20G3.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-6869060/1788451/VALUE%20Flex%20combination%20with%20OSRAM%20LED%20drivers.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-6869060/1788451/VALUE%20Flex%20combination%20with%20OSRAM%20LED%20drivers.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-6869060/1788451/VALUE%20Flex%20combination%20with%20OSRAM%20LED%20drivers.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2171728/1999157/EAC%20Certificate.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2171728/1999157/EAC%20Certificate.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-2171728/1999157/EAC%20Certificate.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798700/372376/Manufacturers%20Declaration%20for%20Value%20Flex%20Family.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798700/372376/Manufacturers%20Declaration%20for%20Value%20Flex%20Family.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798700/372376/Manufacturers%20Declaration%20for%20Value%20Flex%20Family.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798691/691693/EU%20Declaration%20of%20Conformity%20VF%20and%20VFP.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798691/691693/EU%20Declaration%20of%20Conformity%20VF%20and%20VFP.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798691/691693/EU%20Declaration%20of%20Conformity%20VF%20and%20VFP.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798691/691693/EU%20Declaration%20of%20Conformity%20VF%20and%20VFP.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-3798691/691693/EU%20Declaration%20of%20Conformity%20VF%20and%20VFP.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4918389/1844/Eulumdat%20VFP1000-G3-830-05.zip
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4918389/1844/Eulumdat%20VFP1000-G3-830-05.zip
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-4918389/1844/Eulumdat%20VFP1000-G3-830-05.zip


Dane logistyczne

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

Karta katalogowa produktu
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