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Hermetyczna lampa robocza LED, zaprojektowana i opracowa-

na z myślą o sprostaniu  wymaganiom jakie stawiają najcięższe 

środowiska pracy. Sprawdzi się wszędzie tam gdzie kluczowymi 

parametremt technicznymi są wysoka efektywność świetlna w 

połączeniu z odpornością na ekstremalne warunki środowisko-

we. Przeznaczona m.in. do zastosowań mobilnych w przemyśle 

górniczym, zbrojeniowym oraz ciężkim sprzęcie budowlanym. 

Każdy komponent lampy został starannie dobrany tak, aby za-

pewnić bezawaryjną pracę, jednocześnie dostarczając maksi-

mum korzyści płynących ze stosowania najnowocześniejszej 

technologii oświetleniowej LED w sektorze przemysłowym.

  Układ optyczny:
Odbłyśnik aluminiowy, rozsył światła:

- skupiony

- rozproszony

  Budowa:
Korpus lampy:

• wysokociśnieniowy odlew aluminiowy pełniący jednocześnie rolę 

radiatora, zabezpieczony antykorozyjnie w procesie chromiano-

wania środkiem SURTEC 650 oraz malowany proszkowo farbą o 

podwyższonych parametrach mechanicznych.(pozytywnie prze-

prowadzony 168 godzinny test w komorze solnej).

• możliwość łączenia lamp w zespoły tworzące panele świetlne.

• klosz z tworzywa sztucznego o podwyszszonych parametrach 

mechanicznych.

• uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej

  Dane techniczne:
Klasa ochronności: III

Stopień ochrony IP 67

Odporność na uderzenia IK 10

Temperatura otoczenia od -40oC do +85oC

  Źródła światła:
Diody POWER LED, światowego lidera w produkcji diod LED, ame-

rykańskiej firmy CREE gwarantujące bardzo dużą moc świetlną przy 

zachowaniu niskiego zużycia energii.

  SYSTEM EASY FOLD:
Lampy ALTUR XM 10 posiadają unikalną właściwość obudo-

wy polegającą na możliwości dowolnej konfiguracji poprzez 

łączenie ich w ciągi liniowe bądź panele świetlne w zależno-

ści od potrzeb natężenia światła jak również uwarunkowań 

konstrukcyjnych maszyny, pojazdu itp.

Przeznaczenie:

  Lampy wyposażane są w her-
metyczne złącza typu 
DEUTSCH-DT 2 pin produkcji
Amphenol USA

  Klosz:
Wysokociśnieniowy odlew aluminiowy,zabezpieczony w 

procesie chromianowania i malowany proszkowo, PEŁNIĄ-

CY RÓWNIEŻ ROLĘ WYSOKOSPRAWNEGO RADIATORA 

GWARANTUJĄC GŁUGOTRWAŁA BEZAWARYJNĄ PRACĘ

  Wymiary zewnętrzne
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  ALTUR XM10

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-AL0010-01 ALTUR XT 10 skupiona
10 W

Power LED
CREE XML

1
dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 1000 lm IP 67

YSKG-AL0010-02 ALTUR XT 10 rozproszona dzienna biała 6000 ÷ 6500K 70 1000 lm IP 67


