Lighting

Iridium SGS253/453
SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND
IRIDIUM - SON-T - 150 W - Uzavretý CT-pot - Ploché sklo
Rad svietidiel Iridium má elegantný, oblý tvar. Široký výber kombinácií optických,
elektrických a mechanických prvkov predurčuje tieto svietidlá pre všetky aplikácie
uličného osvetlenia. Navyše ich modularita umožňuje integráciu nových optických
alebo elektronických komponentov pre prispôsobenie sa novým požiadavkám na
uličné osvetlenie, ako napríklad rastúci dopyt po bielom osvetlení a riadení
osvetlenia. Svietidlo Iridium ponúka nízke náklady na montáž a údržbu ako aj
prevádzku vďaka kvalitným optickým prvkom, možnosti stmievania a riadenia
systémom Telemanagement.Rad svietidiel Iridium ponúka tri rôzne veľkostí pre tri
hlavné aplikácie – obytné štvrte a vedľajšie cesty; hlavné cesty; diaľnice – a je
vhodný pre montáž na výložník a na vrchol stĺpa. Pre komplexnosť riešenia a
zaistenie vizuálnej zhody sú svietidlá Iridium doplnené radom špeciálnych konzol.

Údaje o produkte
Všeobecné informácie

Farebný rám

-

Počet svetelných zdrojov

1 [ 1 pc]

Cievka

-

Kód radu svetelného zdroja

SON-T [ SON-T]

Fotočlánok

No [ -]

Výkon svetelného zdroja

150 W

Product Family Code

SGS453 [ IRIDIUM]

Kombi balenie

Vrátane zdroja

Predradník

CONV [ Konvenčné]

Svetelné technické

Typ optického krytu/šošovky

FG [ Ploché sklo]

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa

Vstavané riadenie

No [ -]

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru 5°

Riadenie osvetlenia

-

Trieda ochrany IEC

Bezpečnostná trieda II

Prevádzkové a elektrické

Farba dielov

-

Vstupné napätie

230 V

Značka CE

CE mark

Zapaľovač

SND [ Digital semi-parallel]

Značka ENEC

ENEC mark

Optic type outdoor

Uzavretý CT-pot
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Iridium SGS253/453

Mechanické časti a teleso

Objednávkový názov produktu

SGS453 SON-T150W K II CR FG GR SND

Celková výška

190 mm

EAN/UPC – produkt

8711559843445

Farba

Šedá

Objednávkový kód

84344500

Čitateľ – množstvo kusov v balení

1

Čitateľ – počet balení v krabici

1

IP66 [ Ochrana pred vniknutím prachu

Č. materiálu (12NC)

910502128818

a odolnosť proti prúdu vody]

Čistá hmotnosť (kus)

12,322 kg

Schválenie a použitie
Krytie IP

Kód krytia IP (mechanický náraz)

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Údaje o produkte
Úplný kód produktu

871155984344500

Rozmerový obrázok

Iridium SGS253
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