Lighting

StreetSaver – sparer
energi og mer
StreetSaver
De kvikksølvbaserte lampene blir forbudt fra 2015. Dette betyr at alle armaturer med disse
lampene skal skiftes ut. Dette gjelder mange armaturer, men mange kommuner har ikke
nødvendigvis råd til å skifte ut systemene sine, spesielt i det nåværende økonomiske
klima. Samtidig ønsker man å spare energi og bevare nattehimmelen mørk ved å redusere
spilllyset. (Mange kvikksølvinstallasjoner består av en gjennomsiktig kuppel som stråler lys
til alle sider)StreetSaver er en rimelig løsning i høy kvalitet som gjør at kommunene kan
løse alle problemene på én gang. De kan erstatte de kvikksølvbaserte armaturene med et
LED-system, og det til en rimelig pris.

Fordeler
• Energibesparelser på opptil 70 % sammenlignet med kvikksølvbaserte armaturer
• Reduserer lysforurensningen til et minimum
• Utformet med tanke på LED-lyskilder

Funksjoner
•
•
•
•

Dedikert LED-design
Alt lyset rettes mot bakken
Robust aluminiumshus
Levetid 50 000 timer

Søknad
• Boligområder
• Torg og parker
• Fotgjengerområder

spesifikasjoner
Type

BPP007
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Lyskilde

Integrert LED-modul

data kan endres

StreetSaver

Effekt

40 & 39 W (dimmbar - ikke dimmbar)

Optisk deksel

Spredningsvinkel

120º, rotasjonssymmetrisk

Materiale

Lysytelse

1820 lm, varmhvit

Deksel flatt
Hus: aluminium
Optisk deksel: polykarbonat

2382 lm, nøytralhvit

Farge

Ultramørk grå

Fargetemperatur

3000 eller 4000 K

Tilkobling

Ferdigkoblet

Fargegjengivelse

> 80, 3000 K

Vedlikehold

Enkel tilgang til driver

> 70, 4000 K

Montering

Vedlikehold av

50 000 timer ved 35 ºC

60 mm stolpefeste på toppen av stolpen
Festes med 2 M10x25-skruer

lumeneffekt – L70

Ferdigkoblet med 6 m kabel

Feilrate for driver

0,5 % per 5000 timer

Anbefalt monteringshøyde: 4 m

Driftstemperatur

-20 ºC < Ta < 35 ºC

Standardvinkel på stolpetoppen: 0º

Driver

Innebygd

Justerbar vinkel: ikke tilgjengelig

Nettspenning

230 V / 50–60 Hz

Justerbar lysfordeling: ikke tilgjengelig

Innkoblingsstrøm

1,88 A

Maks. SCx: 0,08 m²

Optikk

Bredstrålet symmetrisk

Versions

Produkt detaljer
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