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Polo Moderno

VOLTRON® professionele LED verlichting voor tuinen/parken of 

parkings/oprijlanen.Uniek concept met hoog lichtvermogen (> 

140Lm/W) en speciale lenzen die voor een grote lichtspreiding 

zorgen.De armatuur is opgebouwd volgens het circulaire principe 

: voeding en lichtbron zijn snel en makkelijk te vervangen.

De waterdichtheid wordt gerealiseerd met een unieke ALU 

binnenbehuizing i.p.v.rubbers die steeds versterven door vocht 

en UV-licht.De armatuur is opgebouwd uit geannodiseerd ALU 

80x60x4mm met voetplaaat.Type : PMODERNO-20-WW-85 : 20W - 

2700K - CREE XBD Power LEDs (10x) - 2845Lm - voeding MeanWell 

inclusief - IP65 - Hoogte = 850mm - Kleur = zwart (AkzoNobel).

Garantie = 5 jaar.
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Productnummer Barcode Lichtkleur(CCT) IP waarde Led chip
PMODER-
NO-20-WW-85 LH-1195 2700K 65 CREE XBD

Voltage Wattage Hoogte Diepte Breedte

220v 20W 90,5CM 32CM 8CM

Afwerkingskleur CRI Lxx @Ta=25°C UGR MacAdam

Zwart >83 L80 >40.000 <22 3

Spreidingshoek Lumen Driver ingesloten Constante stroom Verpakt per

30°90° 2845Lm V V 1

Technische gegevens

Bestektekst*
VOLTRON® professionele LED verlichting voor tuinen/parken of parkings/oprijlanen.Uniek concept met hoog lichtvermogen (> 140Lm/W) 

en speciale lenzen die voor een grote lichtspreiding zorgen.De armatuur is opgebouwd volgens het circulaire principe : voeding en lichtbron 

zijn snel en makkelijk te vervangen.De waterdichtheid wordt gerealiseerd met een unieke ALU binnenbehuizing i.p.v.rubbers die steeds 

versterven door vocht en UV-licht.De armatuur is opgebouwd uit geannodiseerd ALU 80x60x4mm met voetplaaat.Type : PMODERNO-

20-WW-85 : 20W - 2700K - CREE XBD Power LEDs (10x) - 2845Lm - voeding MeanWell inclusief - IP65 - Hoogte = 850mm - Kleur = zwart 

(AkzoNobel).Garantie = 5 jaar.

* Beschikbaar op de website
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*LH-1195*
Product barcodeDirecte link website

Fotometrische curve

Extra info
Alle informatie, bestekteksten, foto’s, technische tekeningen, aansluitschema’s, fotometrische .LDT files,  vindt u terug via deze klikbare  

directe link  : https://www.voltron.be/product/NL/63/1195/Polo_Moderno--PMODERNO-20-WW-85  

of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en  
internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group.  
Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid 
en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder  
uitdrukkelijke toestemming.

Toepassingen
Tuinverlichting voor middelgrote en grote tuinen / Tuinpad verlichting / Kantoor oprijlanen / Uniek concept van 20W met speciale lenzen 

zorgt voor grote lichtspreiding


