Lighting

Iridium SGS253/453
SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND
IRIDIUM - SON-T - 150 W - Otevřený CT-pot - Skleněná koule/
kryt
Řada Iridium se může pochlubit elegantním, jemně zaobleným tvarem. Nabízí široký
výběr optických, elektrických a mechanických kombinací, které splní požadavky
jakéhokoli veřejného osvětlení. Modularita těchto svítidel dále umožňuje integraci
nových optických či elektronických prvků, s jejichž pomocí se přizpůsobí měnícím se
nárokům na osvětlení komunikací, např. rostoucí poptávce po bílém světle a
regulaci. Vynikající optika, možnosti regulace a integrace systému Telemanagement
se podílejí na nízkých nákladech na instalaci i údržbu.Řada svítidel Iridium je k
dispozici ve třech různých velikostech pro tři hlavní typy použití – obytné zóny a
menší silnice; hlavní silnice; dálnice. Je vhodná pro montáž na výložník nebo na
sloup. Řada Iridium je doplněna kompletní nabídkou výložníků, navržených pro
zajištění vizuální kontinuity mezi sloupem a svítidlem. Proto tato svítidla představují
skutečně celkové řešení.

Údaje o produktu
General Information

Značka CE

CE mark

Počet světelných zdrojů

1 [ 1 pc]

Značka ENEC

ENEC mark

Kód řady zdroje

SON-T [ SON-T]

Optic type outdoor

Otevřený CT-pot

Příkon zdroje

150 W

Barevný rám

-

Kombipack

-

Filtrační cívka

-

Předřadník

CONV [ Klasický]

Fotobuňka

No [ -]

Typ optického krytu / čoček

GB [ Skleněná koule/kryt]

Product Family Code

SGS253 [ IRIDIUM]

Vestavěné ovládání

No [ -]

Regulace světla

-

Light Technical

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní třída I

Standardní úhel sklonu v případě montáže

-

na vršek sloupku

Barva dílů
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5°

Změna údajů vyhrazena

Iridium SGS253/453

Standardní úhel sklonu při montáži s

5°

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

IK08 [ 5 J vandal-protected]

bočním vstupem

Product Data
Operating and Electrical

Úplný kód výrobku

871155984073400

Vstupní napětí

230 V

Objednací název produktu

SGS253 SON-T150W I OR GB GR SND

Zapalovač

SND [ Digital semi-parallel]

EAN/UPC – výrobek

8711559840734

Objednací kód

84073400

Číslování – počet v balení

1

Mechanical and Housing
Celková výška

224 mm

Číslování – balení v krabičce

1

Barva

GR

Materiál č. (12NC)

910502118418

Celková hmotnost (kus)

9,737 kg

Approval and Application
IP kód

IP66 [ Chráněno proti proniknutí prachu,
chráněno proti silně tryskající vodě]

Rozměrové výkresy

Iridium SGS253
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