
INTRODUCTION

Features and benefits

1.Energy saving. Reduce the number of luminaires you 
need, providing excellent luminaries efficiency-more light 
where you need it.

2.Anti-glare,reduces glare in applications where the user 
may have direct visual contact with the light source.

3.Shock- and vibration-resistant- tempered glass , reduces 
the risk of premature failure.

4.Osram led source. High efficiency lumen output and 
high CRI.

5.Driver module assembly -High efficiency LED drivers 
are designed to provide reliable operation in even the 
harshest environments. 

6.High-strength aluminum alloy enclousure, can endure 20J 
impact. Ip66, can be used in marine and wet locations-robust 
construction suitable for saltwater and corrosive applications.

7.Ambient suitability for -40ºC to 55ºC
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Applications:

   Locations requiring continuous and consistent light levels
      in extreme ambient temperatures.
 
   Areas requiring frequent on-and-off of lights.

   Where flammable vapors, gases, ignitable dusts, fibers or
      flyings are present; indoors or outdoors.

   Where extremely corrosive, wet, dusty, hot and cold 
      conditions exist.

   Marine, wet locations and hose-down environments.

   Manufacturing plants; heavy industrial, chemical, 
      petrochemical, pharmaceutical facilities; platforms;
      loading docks; tunnels; outdoor wall and stanchion 
      mounted general area lighting.

   Group II, Zone 1 , Zone21, Zone 2, Zone 22.

	
Karta Katalogowa  

EX LED GOLDEN FROG 30W i 60W 
	

Zalety stosowania opraw LED: 
1. Oszczędność energii. Stosowanie opraw 

oświetleniowych z wydajnymi źródłami światła LED pozwala 
zredukować liczbę zainstalowanych opraw. 

2. Specjalnie zaprojektowany system redukcji 
odblasku, dzięki któremu zredukowane do minimum 
zostało zjawisko olśnienia. 

3. Wytrzymała i odporna na czynniki mechaniczne 
obudowa ze stopu aluminium. Szybka wykonana z 
hartowanego szkła. 

4. Źródło światła  - wysoce wydajna dioda LED firmy 
LUXEON, o doskonałym współczynniku oddawania barw CRI 
i wysokim strumieniu świetlnym. 

5. Zasilanie zrealizowane na bardzo dobrej jakości 
zasilaczu stabilizowanym, który zapewnia  poprawną pracę 
diod LED przez cały okres użytkowania oprawy. 

6. Możliwość stosowania w zakresie temperatur -40 
do +50 stopni Celsjusza. 

7. Oprawy ze źródłami światła LED przystosowane są do częstego załączania i wyłączania. 
8. Oprawa EX LED GOLDEN FROG przeznaczona jest do oświetlenia obiektów technologicznych w przemyśle 

rafineryjnym i petrochemicznym, zbiorników magazynowych produktów naftowych, lakierni itp.  
 
Oprawa EX LED FROG może być stosowana w przestrzeniach zagrożonych wybuchem: 
gazów – strefa 1, strefa 2 
pyłów – strefa 21, strefa 22  
Oznaczenie według ATEX i norm: II 2 GD Ex d IIB T5 Gb 
 
Certyfikacja :  
Seria produktów EX LED GOLDEN FROG posiada certyfikaty ATEX, IECEx, CE i RoHS 
 
PARAMETRY TECHNICZNE EX LED GOLDEN FROG 30W i 60W 

Typ Napięcie 
zasilania [VAC] Prąd [A] Częstotliwość 

[Hz] Moc [W] Prąd zasilania 
diod LED [mA] 

Współczynnik 
mocy - PF 

Ex-KGF30 100-240 0,33 50/60 30 310 >0,98 
Ex-KGF60 100-240 066 50/60 60 600 >0,98 

 

Typ Oznaczenie Typu Temperatura 
barwowa CCT [K] CRI Strumień 

świetlny [lm] 

Ex-KGF30 
Ex-KGFB30WM Biała ciepła 2700-3300 82 3450+-10% 
Ex-KGFB30NH Biała naturalna 3700-4300 70 4200+-10% 
EX-KGFB30CH Biała zimna 5400-6400 70 4200+-10% 

Ex-KGF60 
Ex-KGFB60WM Biała ciepła 2700-3300 82 6900+-10% 
Ex-KGFB60NH Biała naturalna 3700-4300 70 8400+-10% 
Ex-KGFB60CH Biała zimna 5400-6400 70 8400+-10% 

 
 
 
 
 

Typ Wymiary [mm] Waga 
[kg] 

Temperatura 
pracy [st. C] 

Max temperatura 
powierzchni (pomiar przy 

25 st.C) 

Stopień 
ochrony IP 

Klasa 
izolacji 

Ex-KGF30 311x284x190 5,5 -40 do +55 45 IP 66 I 
Ex-KGF60 311x284x190 5,5 -40 do +55 54 IP 66 I 

 
Dystrybucja strumienia świetlnego, w zależności od potrzeb klienta: 40°, 80°, 120° 
 
Sposoby montażu oprawy EX LED GOLDEN FROG 

  
 Wymiary	zewnętrzne	:	
 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcesoria montażowe zamawiane podczas konfiguracji oprawy : 
 

1. Uchwyt stały, 
2. Uchwyt regulowany 
3. Uchwyt do montażu zwieszanego 
4. Uchwyt do montażu na wysięgniku rurowym 
5. Siatka ochronna na klosz 
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