
IMPERA LX 
 

Hermetyczna lampa robocza LED, zaprojektowana i opracowana z myślą  

o sprostaniu  wymaganiom jakie stawiają najcięższe środowiska pracy. 

Sprawdzi się wszędzie tam gdzie kluczowymi parametremt technicz-

nymi są wysoka efektywność świetlna w połączeniu z odpornością na 

ekstremalne warunki środowiskowe. Przeznaczona m.in. do zastosowań 

mobilnych w przemyśle górniczym, zbrojeniowym oraz ciężkim sprzęcie 

budowlanym. Każdy komponent lampy został starannie dobrany tak, aby 

zapewnić bezawaryjną pracę, jednocześnie dostarczając maksimum ko-

rzyści płynących ze stosowania najnowocześniejszej technologii oświe-

tleniowej LED w sektorze przemysłowym.

  Układ optyczny:
• Odbłyśnik aluminiowy, soczewki wykonane z poliwęglanu PC  

o wysokiej sprawności sięgającej 85%.

• rozsył światła:

- skupiony

- rozproszony

  Budowa:
• Korpus lampy:

-   wysokociśnieniowy odlew aluminiowy pełniący jednocześnie rolę 

radiatora, zabezpieczony antykorozyjnie w procesie chromianowania 

środkiem SURTEC 650 oraz malowany proszkowo farbą o podwyższo-

nych parametrach mechanicznych.(pozytywnie przeprowadzony 168 

godzinny test w komorze solnej).

-  klosz z tworzywa sztucznego o podwyszszonych parametrach mecha-

nicznych.

-  uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej

  Dane techniczne
Klasa ochronności: III

Stopień ochrony IP 67

Odporność na uderzenia IK 10

Temperatura otoczenia od -40°C do +85°C

  Źródło światła: 
• Diody POWER LED, światowego lidera w produkcji diod LED, amerykań-

skiej firmy CREE gwarantujące bardzo dużą moc świetlną przy zachowa-

niu niskiego zużycia energii.

  Klosz:
Z udaroodpornego TWORZYWA SZTUCZNEGO.

  Zastosowanie:

  IMPERA LX 80

  IMPERA LX 50

  Obudowa:
Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy,

zabezpieczonyw procesie chromianowania 

i malowany proszkowo, PEŁNIĄCY RÓWNIEŻ 

ROLĘ WYSOKOSPRAWNEGO RADIATORA 

GWARANTUJĄC

GŁUGOTRWAŁA BEZAWARYJNĄ PRACĘ

www.gerner.pl



   VIVO Naświetlacz, ze źródłami światła LED

Indeks Model Wiązka światła Moc Źródło 
światła

Ilość
diod

Źródło światła Łączny 
strumień 
świetlny 

diod

Stopień
ochronybarwa

światła
temperatura

 barwowa współczynnik oddawania barw [CRI]

YSKG-LX0090-01 IMPERA LX 80 Skupiona
80 W

Power LED
CREE XML

8
dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 8000 lm IP 67

YSKG-LX0090-02 IMPERA LX 80 Rozproszona dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 8000 lm IP 67

   IMPERA LX 50

   VIVO Naświetlacz, ze źródłami światła LED
   IMPERA LX 80

  Wymiary zewnętrzne IMPERA LX 50

  Wymiary zewnętrzne IMPERA LX 80

  Lampy wyposażane są w hermetyczne złącza typu 

DEUTSCH-DT 2 pin produkcji Amphenol USA

  Lampy wyposażane są w hermetyczne złącza typu 

DEUTSCH-DT 2 pin produkcji Amphenol USA

Indeks Model Wiązka światła Moc Źródło 
światła

Ilość
diod

Źródło światła Łączny 
strumień 
świetlny 

diod

Stopień
ochronybarwa

światła
temperatura

 barwowa współczynnik oddawania barw [CRI]

YSKG-LX0080-01 IMPERA LX 50 Skupiona
50 W

Power LED
CREE XML

5
dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 5000 lm IP 67

YSKG-LX0080-02 IMPERA LX 50 Rozproszona dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 5000 lm IP 67

www.gerner.plGERNER Sp. z o. o. 
ul. Portowa 5, 67-200 Głogów
tel./fax. +48 (76) 832 26 55
e-mail: biuro@gerner.pl


