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HB er en kra ig Highbay i LED ud-
ført i sortmalet aluminum, med to 
forskellige lumenpakker og for-
skellige typer afskærmning. 
 
HB’s forskellige lumenpakker er et 
energieffek vt alterna v l tradi-

onelle 250W og 400W lyskilder. 
 
Leveres med justerbart lo beslag 
og krog, og derudover med WA-
GO lslutningss k, som sikrer en 
hur g og nem lslutning. 
 
HB fås med forskellige monte-
ringsmuligheder, og er derfor vel-
egnet l en lang række områder, 
som haller, lagerområder, bilud-
s llinger o.lign. hvor der er høj 
lo højde, og ønske om en ensar-
tet belysning. 

Type 
LED - SAMSUNG 301B  
Forsyning 
230V (LED-Driver indbygget) 
Wa age 
82-163W 
Energimærkning 
A+ 
Farvetemperatur 
3000K/4000K/5700K 
Lysmængde 
12600lm-26500lm. 
Farvegengivelse Ra (CRI) 
80+ 
MacAdams 
3 
Omgivelsestemperatur 
Maks. 45oC—fås også i en særlig 
udgave op l 60oC 
Forventet leve d LED (v. Ta25o) 
100.000 mer—L85B10 
70.000 mer—L90B10 
Forkobling 
Leveres standard med HF. 
Kan lkøbes med DALI eller CASA-
MBI. 
Dimensioner 
Se skema på denne side. 
Montering 
- Direkte på lo  vha. medfølgende 
beslag, som kan vinkles i flere 
niveauer 
- Nedhængning vha. medfølgende 
krog (medfølger) 
- Vægbeslag med vinklingsmulig-
heder ( lbehør) 
Kabling 
Leveres med WAGO s k, lslut-
ning l WAGO hun-s k 
Udførelse 
Armaturhus i sortmalet aluminium  
Afskærmning standard i Opal 
polycarponat, mulighed for klart 
glas, klart polycarponat eller pris-
ma sk polycarponat (for lav blæn-
ding) 
Kapsling 
IP65 
IK10 (Ved Polycarponatskærm) 
Garan  
Der ydes 5 års garan  på LED-
komponenter ved normal daglig 
dri . 

Str A C X 
S 310 180 110 
M 424 238 110 

Wa  Kelvin Lumen Lm/W Kg Ersta er Model 
82 3000/4000/5700 12600 154 3 250W HID HBS120 
163 3000/4000/5700 26500 163 4,8 400W HID HBM250 

Str 
S 
M 

Yderligere muligheder 
+DALI Driver for DALI 

+CAS Mulighed for CASAMBI lysstyring 

+WHI Udført i hvid malet finish 

+HT Udførelse for omgivelsestempera-
tur op l 60oC  

Samsung 301B—højeffek ve 
LED dioder som er produceret 

l at klare høje temperaturer 

Kipbar monteringsbeslag som 
kan låses i 9 forskellige posi -

oner 
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Driver placeret på bagside for 
øget køling omkring LED 

komponenter 

Afskærmning 
+KC Klart glas 
+PC Klart Polycarponat (IK10) 
+PCO Opal Polycarponat (IK10) 

+PCN Prisma sk Polycarponat (IK10 + lav 
blænding) 

Tilbehør 
+VÆG Vægbeslag, med forskellige vinklingsmuligheder 

HB leveres med både 
monteringsbøje samt 

nedhængningskrog. Med 
begge monteringstyper er 

armaturet meget fleksibelt 
og gøre det velegnet l 

mange type opgaver inden 
for bl.a. industri. 


