Lighting

StreetSaver – sparar
både energi och pengar
StreetSaver
Från och med 2015 är det förbjudet att använda kvicksilverbaserade lampor. Alla
armaturer med sådana lampor måste därför också bytas ut. Antalet armaturer som berörs
är omfattande men alla kommuner har inte råd med så storskaliga investeringar för att byta
ut sina system – särskilt inte med tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt
behöver man spara energi och bevara nattmiljön genom att minska spilljuset (många
kvicksilverlösningar har en genomskinlig kupa som släpper ut ljus i alla
riktningar).StreetSaver är ett högkvalitativt och prisvärt LED-alternativ till de
kvicksilverbaserade armaturerna.

Fördelar
• Ger energibesparingar på upp till 70 % jämfört med kvicksilverarmaturer för
stolptoppsmontage
• Minimerar spilljuset
• Specialutvecklad för LED

Funktioner
•
•
•
•

Genomtänkt LED-design
Allt ljus riktas mot marken
Robust aluminiumhus
Livslängd på 50 000 timmar

Användning
• Bostadsområden
• Torg och parker
• Promenadområden
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StreetSaver

Typ

BPP007

Ingående ström

1,88 A

Ljuskälla

Integrerad LED-modul

Optik

Symmetrisk, bredstrålande

Effekt

60 W

Optisk kupa

Plan

Spridningsvinkel

120º, rotationssymmetrisk

Material

Ljusflöde

1820 lm, varmvitt

Armaturhus: aluminium
Optisk kupa: polykarbonat

Färg

Extra mörkgrått

Korrelerad färgtemperatur 3000 K eller 4000 K

2382 lm, neutralvitt

Anslutning

Fördragna kablar

Färgåtergivning

> 80, 3000 K

Underhåll

Lättåtkomlig driver

> 70, 4000 K

Montage

Underhåll av ljusflöde –

50,000 timmar vid 35 ºC

Stolptoppsmontage 60 mm
Montage med 2 M10x25 skruvar

L70

Fördragen med 6 meter kabel

Driverbortfall

0,5 % per 5 000 timmar

Rekommenderad montagehöjd: 4 m

Temperaturintervall vid

–20 ºC < Ta < 35 ºC

Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0º

drift

Justerbar lutningsvinkel: –

Driver

Inbyggd (integrerad i LED-enheten)

Justerbar ljusfördelning: –

Nätspänning

230 V/50–60 Hz

Max SCx: 0,08 m²

Versions

Produktinformation
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