VÝKONNÝ VENKOVNÍ REFLEKTOR
OUTDOOR POWERHOUSE

LED PRO-BEAM
SÉRIE
LED PRO-BEAM SERIES

Reflektorová svítidla LED Pro-Beam vynikají svým
patentovaným designem. Ten jim poskytuje optimální
chlazení LED diod a zároveň umožňuje udržet nízkou
hmotnost svítidla. Svítidlo je k dispozici o kapacitách až
1000W a proto je vhodné jako náhrada za reflektorové
halogenidové výbojky s příkonem až 2000W.

•
•
•
•

The LED Pro-Beam spotlights distinguish themselves through the patented
design. This ensures an optimal cooling of the LEDs at an unprecedentedly
low weight. Available in capacities up to 1000W and therefore a perfect
alternative for floodlights equipped with a metal halide lamp up to 2000W.

•
•
•
•

230

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI
Nízká váha
Philips Lumileds Luxeon LED
K dispozici o kapacitách až 1000W
Volitelně také se stmíváním

SPECIFIC FEATURES
Very low weight
Philips Lumileds Luxeon LEDs
Available in capacities up to 1000W
Optionally available in a dimmable
version

PROLUMIA

LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam
327x367 mm

LED Pro-Beam
533x621 mm

65W

370W

410612xx

232

LED Pro-Beam
327x367 mm

410619xx
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LED Pro-Beam
533x621 mm

90W

440W
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410613xx

410620xx

LED Pro-Beam
387x367 mm

LED Pro-Beam
593x621 mm

110W
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550W
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410614xx

410621xx

LED Pro-Beam
387x367 mm

LED Pro-Beam
593x621 mm

170W

620W
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410615xx

410622xx

LED Pro-Beam
507x367 mm

LED Pro-Beam
833x621 mm

210W

880W
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410616xx

410624xx

LED Pro-Beam
507x367 mm

LED Pro-Beam
743x764 mm

270W

1100W
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410617xx
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410626xx

LED Pro-Beam
567x367 mm
330W
239
410618xx
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 327x367 mm
65W,vč. LED napájení
65W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

91
244

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers

327

• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410612/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 60W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 6200LM/6875LM/7475LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 65W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 327x367 mm
90W, vč. LED napájení
90W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications.
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the
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Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers.

327

• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410613/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available.

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W.

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available.

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 80W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 8575LM/9525LM/10.350LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 90W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 387x367 mm
110W, vč. LED napájení
110W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the
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387

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410614/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 100W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 10.475LM/11.650LM/12.650LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 110W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

POUŽITÍ: NASVĚTLENÍ BILLBOARDŮ, REKLMANÍCH
PLOCH, FASÁD, OBJEKTŮ APOD.

APPLICATIONS: LIGHTING OF BILLBOARDS,
ADVERTISING SIGNS, FACADES, OBJECTS, ETC.

Reference: Van Donge & de Roo, Rhoon, Nizozemsko (Reference: Van Donge & de Roo, Rhoon, The Netherlands)

www.prolumia.cz
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 387x367 mm
170W, vč. LED napájení
170W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod..

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

91
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387

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410615/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 150W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 16.175LM/17.975LM/19.550LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 170W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 507x367 mm
210W, vč. LED napájení
210W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod..

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

91
244

507

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410616/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 200W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 20.000LM/22.225LM/24.150LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 210W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 507x367 mm
270W, vč. LED napájení
270W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

91
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507

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410617/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 250W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 25.725LM/28.575LM/31.050LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 270W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 567x367 mm
330W, vč. LED napájení
330W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

367

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

91
244

567

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410618/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 300W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 34.425LM/34.925LM/37.950LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 330W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 533x621 mm
370W, vč. LED napájení
370W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.
• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing

621

design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

117
384

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers

533

• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410619 / .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 350W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 35.225LM/39.150LM/42.550LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 370W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 533x621 mm
440W, vč. LED napájení
440W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.
• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing

621

design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

117
384

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers

533

• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410620 / .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 400W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 41.900LM/46.550LM/50.600LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 440W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 593x621 mm
550W, vč. LED napájení
550W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.
• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing

621

design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

117
384

593

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410621 / .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 500W

Warm white, dimmable

Verlichtshoek (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 52.375LM/58.200LM/63.250LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení)(Power consumption (driver included)): Max 550W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 593x621 mm
620W, vč. LED napájení
620W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.
• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing

621

design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

117
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593

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410622 / .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 600W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 59.050LM/65.600LM/71.300LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 620W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 833x621 mm
880W, vč. LED napájení
880W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

621

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

117
384

833

Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410624/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 800W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 83.800LM/93.100LM/101.200LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 880W

Asymmetric
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* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).
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LED PRO-BEAM SÉRIE (LED PRO-BEAM SERIES)

LED Pro-Beam 743x764 mm
1100W, vč. LED napájení
1100W, including LED driver

• Řada svítidel LED Pro-Beam vyniká svým krytem s unikátním designem.
Ten poskytuje optimální chlazení LED diod a zároveň udržuje extrémně
nízkou hmotnost svítidla v porovnání svítidel obdobných parametrů.
• Dlouhá životnost je zaručena optimálním chlazením Philips Lumileds
Luxeon LED diod doplněných Meanwell napájením
• K dispozici řada volitelných úzkých, širokých nebo asymetrických optik
• K dispozici o výkonech až 1000W, které jsou vhodnou alternativou k
halogenidovým reflektorům o výkonu až 2000W.
• Možnost stmívání (0-10V)
Použití: nasvětlení billboardů, reklamních ploch, fasád, objektů, soch, apod.

764

• LED Pro-Beam floodlights are distinguished by the patented housing
design, which ensures optimal cooling of the LEDs and an extremely
low weight compared to fixtures with similar specifications
• A long life span can be guaranteed by the optimal cooling of the

170
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Philips Lumileds Luxeon LEDs, in combination with Meanwell drivers
• A variety of lenses is available, ranging from narrow opening angles

410626/ .. / ..

to very wide opening angles. In addition, an asymmetric version is
available

Teplota chromatičnosti

• Available in capacities up to 1000W. These are a perfect alternative

Color temperature

for halide floodlights up to 2000W

0: Teplá bílá, 3000K

• Dimmable version (0-10V) optionally available

Warm white

1: Neutrální bílá, 4000K
Pure white

Applications: lighting of billboards, advertising signs, facades, objects, etc.

2: Studená bílá, 6000K
Cool white

5: Teplá bílá, 3000K, stmívání

Zdroj světla (Light source): 1000W

Warm white, dimmable

Úhel vyzařování (Beam angle): 15°/ 30°/ 40°/ 60°/ 60°x135°/ 85°x135°

6: Neutrální bílá, 4000K, stmívání
Pure white, dimmable

Teplota chromatičnosti (Color temperature): 3000K (Teplá bílá) (Warm white), 4000K

Cool white, dimmable

Světelný tok (Light output): 104.750LM/116.375LM/126.500LM

7: Studená bílá, 6000K, stmívání

(Neutrální bílá) (Pure white), 6000K (Studená bílá) (Cool white)

Úhel vyzařování

Index podání barev (Color rendering index): Ra ≥ 70*

Beam angle

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Provozní teplota (Operating temperature): -40°C - +45°C

15°
30°
40°
60°
60°x135°
85°x135° Asymetrické

Životnost (hod) (Rated life hours): 50.000
LED napájení (včetně) (LED driver (included)): CE
Napájení (Input): 90-305V AC 50/60Hz
Účiník (Power factor): > 0.95
Příkon (včetně napájení) (Power consumption (driver included)): Max 1100W

Asymmetric

LET ZÁRUKA

CM

C

LIS T E D

US

Intertek

34.0

* Verze s vyšším indexem podání barev k dispozici na objednávku (Models with
a higher color rendering optionally available).

LED Pro-Beam
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UNIT: cd
C0 /180
C90 /270
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