Lighting

Cabana 2 – bekvämare
än någonsin
Cabana2 BY150P
Cabana 2 är en funktionell inomhusarmatur för urladdningslampor med hög intensitet vid
höga takhöjder. Den medföljande reflektorn kan fästas i enheten utan skruvar med hjälp av
den smarta bajonettkonstruktionen. Med det innovativa externa strålreglaget kan lampan
enkelt ställas in på plats (smal- eller bredstrålande). Tack vare den externa anslutningen
kan elen anslutas utan att enheten måste öppnas. Finns i två utföranden:
standardmodellen för SON och HPI-P-lampor och en rund modell för CDM-TMW-lampor.

Fördelar
• Enkel att installera
• Högeffektiv optik

Funktioner
• Extern strålreglering som underlättar inställning av smal eller bred stråle på plats
• Reflektorn fästs i enheten med bajonettkonstruktion
• Extern anslutning för snabb och enkel elanslutning utan att enheten måste öppnas

Användning
• Industrilokaler
• Lagerlokaler
• Hämtlager

specifikationer
Typ

Ljuskälla

BY150P (SON, HPI-P-lampa)

Lampa medföljer

BY151P (CDM-TMW-lampa)

Driftdon

Urladdningslampa:

Ja (K) eller Nej
HID-Primavision (för CDM-lampor)
Konventionell elektromagnetisk (SGR) (för SON-lampor)

- MASTER HPI Plus/E40/250, 400 W

Konventionell elektromagnetisk (HGR) (för HPI-lampor)

- SON/E40/250, 400 W

Reflektor

Grundutförande (R)

- Master CDM-TMW/PGZ18/210, 315 W

Optisk kupa

Klart glas (GC)
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Tillval

Nödbelysning: 1 timme (EL1)

Montage

Extrabelysning (AUX) för direkt ljus

Monteras utan att lampor och kupor måste tas bort
Individuellt med krokar eller fästen

Anslutning

3-stifts tryckanslutning

Material

Armaturhus: pressgjutet aluminium

Tillbehör

Drifttemperatur: –15 ºC < Ta < 35 ºC
Glaskupa, montagefäste, reflektor

Reflektor: eloxerat aluminium

Kommentar

Alla komponenter levereras i samma låda (även tillbehören), men

Kupa: termiskt härdat glas

tillbehören kan beställas separat

Produktinformation
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