
Για κάθε εφαρμογή,
όπου το φως είναι
πραγματικά σημαντικό,
μια εκ των υστέρων
αντικατάσταση 1:1
Coreline tempo μικρού μεγέθους

Το CoreLine tempo μικρού μεγέθους είναι μια εξαιρετικά αποδοτική σειρά φωτιστικών τα
οποία έχουν σχεδιαστεί για άμεση αντικατάσταση 1:1 των προβολέων συμβατικής
τεχνολογίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την ίδια ηλεκτρική εγκατάσταση και τους ίδιους
πόλους. Αυτή η σειρά αστικού φωτισμού έχει σχεδιαστεί για την άμεση αντικατάσταση
λαμπτήρων 70 W HID, αλλά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και απαιτεί μικρότερη
επένδυση από τις συμβατικές εγκαταστάσεις. Η περιορισμένη γκάμα επιλογών διευκολύνει
την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για τον φωτισμό του έργου σας.

Οφέλη
• Τα ίδια επίπεδα φωτός με την υπάρχουσα συμβατική σας λύση, ενώ εξοικονομείτε

ενέργεια
• Υψηλής ποιότητας προβολείς tempo μικρού μεγέθους
• Εύχρηστο
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Χαρακτηριστικά
• Εξαιρετικά αποδοτικό: έως 110 lm/W

• Σχεδιασμένο για αντικατάσταση 1:1 συμβατικής τεχνολογίας έως 70 W HID

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών (L80B10 σε Ta 25 °C)

• Ροή συστήματος: 4200 lm

• Ασύμμετρα και συμμετρικά οπτικά συστήματα υψηλής απόδοσης
• Εξωτερικός ταχυσύνδεσμος IP68 3 πόλων
• Υψηλή προστασία από υπερτάσεις: 10 kV

Εφαρμογή
• Αποθήκες
• Προσόψεις κτιρίων / καταστημάτων
• Φωτισμός τοπίου

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED42

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

 
Τεχνικός φωτισμός
Χρώμα πηγής φωτός Ουδέτερο λευκό

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

Επίπεδο γυαλί

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

0°

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

0°

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα

επάνω

88

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Σήμανση CE

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύφλεκτες

επιφάνειες

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 650

°C, διάρκεια 30 s

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Επίπεδο

προστασίας

φωτιστικού από

υπέρταση έως 10

kV σε διαφορική

λειτουργία και 10

kV σε κοινή

λειτουργία

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού

Τύπος οπτικού συστήματος εξωτερικού

χώρου

30635300 BVP110 LED42/NW A 39° x 96° Ασύμμετρο

30636000 BVP110 LED42/NW S 92° x 91° Συμμετρικό
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