Lighting

Iridium SGS252/452
SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND
IRIDIUM - SON-T - 70 W - Gesloten CT-POT - Glazen schaal/
lichtkap
Iridium is een familie van straatverlichtingsarmaturen die wordt geleverd in drie
verschillende afmetingen voor drie hoofdtoepassingen: woonwijken en kleinere
straten, hoofdwegen en autowegen. Hij is geschikt voor opschuif- en opzetmontage.
Zijn modulaire opbouw maakt de integratie mogelijk van optische of elektronische
componenten om tegemoet te komen aan de veranderende eisen aan
straatverlichting, zoals de toenemende vraag naar wit licht en lichtregelaars. Iridium
staat garant voor lage exploitatiekosten dankzij zijn superieure optiek, dim- en
Telemanagement-voorzieningen en installatie- en onderhoudsgemak.De Iridium
armaturenfamilie omvat zowel CosmoPolis- als LED-uitvoeringen. Hij wordt
geleverd in vier verschillende formaten – voor montagehoogtes van 3,5 tot 12 m – en
is geschikt voor opschuif- en opzetmontage. Een complete reeks uithouders
verzekert visuele consistentie tussen de mast en de zacht afgeronde armatuur, wat
van de Iridium familie een totaaloplossing maakt.Elke Iridium armatuur kan volledig
gerecycled worden; alleen de lamp en het VSA dienen afzonderlijk te worden
verwerkt.

Product gegevens
Algemene informatie

Kabel

-

Aantal lichtbronnen

1 [ 1 stuk]

IEC beschermingsklasse

Veiligheidsklasse I

Code lampenfamilie

SON-T [ SON-T]

Kleur onderdelen

Nee

Lampvermogen

70 W

CE-markering

CE-markering

Kombipack

Nee

ENEC-merkteken

ENEC-markering

Compensatiecircuit

Nee

Optic type outdoor

Gesloten CT-POT

VSA

Conventioneel

Gekleurd frame

Nee

Type lichtkap/lens

Glazen schaal/lichtkap

RAL-kleur

Nee

Bescherming elektrisch circuit

Nee

Filterspoel

Nee
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Iridium SGS252/452

Product Family Code

SGS252 [ IRIDIUM]

IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]

Productgegevens

Eisen aan armatuurontwerp
Standaard kantelhoek opzetmontage

Slagvastheidcode

5°

Standaard kantelhoek opschuifmontage 5°

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Volledige productcode

871155958858200

Productnaam voor bestelling

SGS252 SON-T70W I CR GB GR SND

EAN/UPC - Product

8711559588582

Bestelcode

58858200

Ingangsspanning

230 V

Numerator - Aantal per pak

1

Ontsteker

SND [ Digital semi-parallel]

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Materiaalnr. (12NC)

910401840018

Netto gewicht (per stuk)

8,242 kg

Mechanische eigenschappen en Behuizing
Montageapparaat

Nee [ -]

Hoogte armatuur

219 mm

Kleur

Grey

Goedkeuring en Toepassing
IP-beschermingsklasse

IP 66 [ Bescherming tegen binnendringen van
stof, straalwaterdicht]

Maatschets

Iridium SGS252
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