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NeoFos® IP65 LED

Wa t e r d i c h t  e n  zo r g e l o o s  d e  b e s t e

Voor al le situaties waarin u een 

spatwaterdicht- en prijsbewust- LED armatuur 

nodig heeft biedt NeoFos u een volwaardig 

alternatief.

Het armatuur met NeoFos LED laat zich snel  en 

eenvoudig monteren en instal leren. Door zi jn 

vele opties is het eveneens een 

multifunctioneel inzetbaar LED armatuur voor 

diverse binnen en buitensituaties. Met 7 jaar  

garantie is de IP65 LED veruit zorgeloos de 

beste.

NeoFos® Made in Holland, waarom niet?

K e n m e r k e n
✔ Waterdicht  conform IP65

✔ Hoge l ichtopbrengst

✔ Lange levensduur

Vo o r d e l e n
✔ Energiebesparend >50%

✔ Veelzi jdig

✔ Verwisselbare led unit
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Toepassingsgebieden -Parkeergarages -gevels -tunnels -onderdoorgang -industrie -overige

Specificaties
Type NFIP65-150 Type LED HL SMD3528

Kleurtemperatuur 4500K CRI~80 Type 
diffusor

PC opaal 70-80%, PC 
geprofileerd 92%

Lichtbron LED Driver LF Ultraslim 640mA

LED Vermogen 26W Inrush 
Current

0,3A

Consistentie ≤ 4steps Montage Plafond

Aantal LEDs 384 Opties Doorvoerbedrading

Lumenstroom LED 3137 Pendelogen

Verwachte levensduur 50.000 uur Noodstroom 12V2500mAh 1hr

Bedrijfstemperatuur -30° tot + 40° Kleurtemperatuur 3000K

Overig maatwerk

Netspanning 230V 50/60Hz

Dimbaar Nee

Disclaimer: deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven
informatie. NeoFos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze
brochure worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter voorlichting, zonder garantie van onze kant en kunnen op elk

ogenblik gewijzigd en geactualiseerd worden.

Leaflet_IP65LED_20150929_1 www.neofos.eu


