
QUATRUM XT
 

Hermetyczne lampy robocze LED, zaprojektowane i opra-

cowane z myślą o zastąpieniu konwencjonalnych lamp 

halogenowych i ksenonowych. Przeznaczenie do zasto-

sowań mobilnych w przemyśle górniczym oraz wszędzie 

tam, gdzie poprawa efetywności świetlnej jak również 

odporność na trudne warunki środowiskowe jest kluczo-

wym parametrem technicznym. Każdy komponent lampy 

został starannie dobrany tak, aby zapewnić bezawaryjną 

pracę, jednocześnie dostarczając maksimum korzyści 

płynących ze stosowania najnowocześniejszych techno-

logii oświetleniowych LED w sektorze przemysłowym.

  Układ optyczny:
Odbłyśnik aluminiowy, rozsył światła:

• skupiony

• rozproszony 

  Budowa:
Korpus lampy:

• wysokociśnieniowy odlew aluminiowy pełniący jedno-

cześnie rolę radiatora, zabezpieczony antykorozyjnie w 

procesie chromianowania środkiem SURTEC 650 oraz 

malowany proszkowo farbą o podwyższonych parame-

trach mechanicznych. (pozytywnie przeprowadzony 168 

godzinny test w komorze solnej).

• klosz ze szkła pancernego

• uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 

  Dane techniczne
Klasa ochronności: III

Stopień ochrony IP 68

Odporność na uderzenia IK >10

Temperatura otoczenia od -35
o
C do +70

o
C

  ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: 
Diody POWER LED, światowego lidera w produkcji diod 

LED, amerykańskiej firmy CREE gwarantujące bardzo dużą 

moc świetlną przy zachowaniu niskiego zużycia energii.

  Klosz:
Z udaroodpornego szkła 

pancernego.

  Radiator:
Gęsto użebrowany korpus lampy 

zapewnia optymalne odpro-

wadzanie ciepła od diod co jest 

kluczowym czynnikiem warunku-

jącym bezawaryjną i długotrwałą 

pracę.

  Budowa wewnętrzna:
1. Dioda mocy CREE typ XM-L

2. Dioda prostownicza SCHOTTKY-ego

3. Mikroprocesorowy stabilizator prądowy

4. Kondensator TDK

5. Pełne ekranowanie EMC

6. Płyta o wysokiej efektywności dystrybycji ter-

micznej

  Wymiary zewnętrzne

  Przeznaczenie:

  Korpus:
Wysokociśnieniowy odlew alum-

iniowy,zabezpieczonyw procesie 

chromianowania i malowany 

proszkowo.
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   VIVO Naświetlacz, ze źródłami światła LED

   VIVO Naświetlacz, ze źródłami światła LED

Indeks Model Rodzaj rozsy-
łu światła Moc Źródło

Światła Ilość diod

Źródło światła Łączny 
strumień 
świetlny 

diod*

Stopień 
ochronybarwa

światła temperatura barwowa
współczynnik 

oddawania barw 
[CRI]

YSKG-QT0040-01 QUATRUM XT 40 Skupiony
40W

Power Led 
CREE XML

4
dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 4000 lm

IP 68
YSKG-QT0040-02 QUATRUM XT 40 Rozproszony dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 4000 lm

Indeks Model Rodzaj rozsy-
łu światła Moc Źródło

Światła Ilość diod

Źródło światła Łączny 
strumień 
świetlny 

diod*

Stopień 
ochronybarwa

światła temperatura barwowa
współczynnik 

oddawania barw 
[CRI]

YSKG-QT0050-01 QUATRUM XT 50 Skupiony
48W

Power Led 
CREE XPG

16
dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 4800 lm

IP 68
YSKG-QT0050-02 QUATRUM XT 50 Rozproszony dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 4800 lm

   QUATRUM XT 40

   QUATRUM XT 50
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