
Essential 
SmartBright LED 
BRP042, BRP052
Бюджетні світильники для освітлення під’їзних доріг, вулиць, паркових зон,
прибудинкових територій призначені для заміни традиційних світильників з
ртутними і натрієвими лампами.
Світлодіоди високої яскравості з індивідуальними оптичними лінзами, що
забезпечують ефективний світловий розподіл, гарантують достатній рівень
освітленості, а надійний драйвер і захист від перенапруги дозволять не тільки
окупити установку світильників в короткі терміни, а й чимало заощадити на
зниженні експлуатаційних витрат протягом усього значного терміну корисної
служби (50 тис. год).
Міцний корпус з литого алюмінію і надійна конструкція забезпечують захист від
погодних умов і зовнішніх впливів (клас захисту IK05, IP65).

Переваги

Енергоефективна заміна традиційним світильникам з ртутними лампами (до 125ВТ) або
натрієвими лампами (до 70Вт).
Висока надійність: корисний термін служби виробу – до 50 тис.год, корпус з литого
алюмінію (клас захисту IK05, пилового захисту IP65), відсутність клейових з’єднань.
Швидка окупність: низькі початкові інвестиції та мінімальні експлуатаційні витрати протягом
усьго терміну служби.



Характеристики

• Два варіанти потужності/світлового потоку: BRP042 - 20Вт (1900лм) та BRP052 - 40Вт 
(3600лм)
• Широкий діапазон робочих температур: від –30 до +45 °C
• Колірна температура: 4000K
• Світловіддача: до 95 лм/Вт
• Індекс передачі кольору: >70
• Напруга живлення: 140-277В

Специфікація

Тип Essential SmartBright LED BRP042, BRP052

Світловий потік 1900, 3600

Потужність 20Вт, 40Вт

Вх.напруга 140-277В 50/60Гц

Колірна температура 4000K

Матеріал корпусу Литий алюміній

Індекс передачі кольору >70

Термін служби, год 50 000 годин ( L70/B10 Ta35 )

IP / IK IP65 / IK05

Гарантія 3 роки

Essential SmartBright LED BRP042, BRP052

Експлуатаційні та електричні характеристики

Назва світильника
Код 

замовлення
Потужність, 

Вт
Світловий 
потік, лм

BRP042 P LED 19/NW 20W MR S1 PSU GR P395 919615811093 20 Вт 1900 лм

BRP052 LED 36/NW 40W SLA FG S1 PSU GR P3 919615811094 40 Вт 3600 лм
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