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

Το CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για
πρωτοποριακούς, εύχρηστους και υψηλής ποιότητας προβολείς. Μια περιορισμένη γκάμα
επιλογών διευκολύνει την εύρεση της βέλτιστης αντικατάστασης lux-προς-lux για
συμβατικές τεχνολογίες και την άμεση αντικατάσταση λαμπτήρων HID 100W και 150W. Η
σειρά CoreLine tempo μεσαίου μεγέθους προσφέρει πακέτα φωτεινής ισχύος για πολλούς
διαφορετικούς τομείς εφαρμογής, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ασύμμετρων
και συμμετρικών οπτικών συστημάτων υψηλής απόδοσης. Η εγκατάσταση του φωτισμού
διάχυσης LED γίνεται εύκολη χάρη στη βάση στερέωσης γενικής χρήσης σε σχήμα U και
τον εξωτερικό ταχυσύνδεσμο 3 πόλων. Είναι ιδανική λύση για φωτισμό εξωτερικών χώρων
με προβολείς, όπως για βιομηχανικούς/εμπορικούς χώρους, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

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

ενέργεια
• Υψηλής ποιότητας προβολείς σειράς tempo

• Εύχρηστο
• Επιλογή διαχείρισης πόρων φωτισμού ή/και ασύρματου συστήματος ελέγχου φωτισμού
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Χαρακτηριστικά
• Όλες οι τυπικές κατανομές φωτός της πλατφόρμας Ledgine O, πακέτα φωτεινής ισχύος

8000 lm και 12000 lm

• Διατίθενται επιλογές για προστασία αντοχής σε παραθαλάσσιες περιοχές και για χρήση
σε πισίνες

• Μεγάλη διάρκεια ζωής 75.000 ωρών, ενσωματωμένη προστασία από υπερτάσεις,

επιλογή για πρόσθετη συσκευή προστασίας από υπερτάσεις, υψηλή αντοχή στις
κρούσεις IK08, IP66

• Εγκατάσταση για τοποθέτηση και άμεση λειτουργία με καλώδιο 1 m και βύσμα IP66,

οριζόντια βάση για τοποθέτηση επάνω σε στύλους
• Έτοιμο για σύνδεση στο Interact City και το Interact Sports χάρη στην υποδοχή SR

Εφαρμογή
• Εσωτερικά γυμναστήρια πολλαπλών χρήσεων και πισίνες
• Υπαίθρια χώροι αναψυχής π.χ. γήπεδα μπάσκετ κ.λπ.

• Αποβάθρες, αεροδρόμια, χώροι στάθμευσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

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

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

Κωδικός ονομασίας σειράς BVP125

 
Τεχνικός φωτισμός
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

0

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύφλεκτες

επιφάνειες

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Επίπεδο

προστασίας

φωτιστικού από

υπέρταση έως 6 kV

σε διαφορική

λειτουργία και 8 kV

σε κοινή λειτουργία

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

45588000 BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED80-4S

45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED80-4S

90518700 BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED80

45587300 BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED120-4S

45589700 BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED120-4S

90515600 BVP125 LED120-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED120

Τεχνικός φωτισμός
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Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Χρώμα πηγής

φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος

εξωτερικού

χώρου

45588000 BVP125

LED80-4S/740 PSU

OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° 740 Ουδέτερο

λευκό

Ασύμμετρο

45590300 BVP125

LED80-4S/740 PSU S

ALU C1KC3

69° x 25° 740 Ουδέτερο

λευκό

Συμμετρικό

90518700 BVP125

LED80-4S/730 PSU

OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° 730 Θερμό

λευκό

Ασύμμετρο

Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Χρώμα πηγής

φωτός

Τύπος οπτικού

συστήματος

εξωτερικού

χώρου

45587300 BVP125

LED120-4S/740 PSU

OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° 740 Ουδέτερο

λευκό

Ασύμμετρο

45589700 BVP125

LED120-4S/740 PSU S

ALU C1KC3

69° x 25° 740 Ουδέτερο

λευκό

Συμμετρικό

90515600 BVP125

LED120-4S/730 PSU

OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° 730 Θερμό

λευκό

Ασύμμετρο
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