
Οδικός φωτισμός LED
καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους
RoadFlair Gen2

Το RoadFlair Gen2 είναι μια σειρά προϊόντων οδικού φωτισμού με εντελώς νέα σχεδίαση,

που ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις των πελατών, όπως υψηλή απόδοση lumen για
εξοικονόμηση ενέργειας και βιωσιμότητα, αισθητική σχεδίαση για όμορφο σχήμα και
εμφάνιση, ποιότητα υλικού και εξαρτημάτων για αξιοπιστία προϊόντος και μεγάλη διάρκεια
ζωής, επαγγελματικά οπτικά συστήματα για την εκπλήρωση διαφόρων εφαρμογών,

διασύνδεση ρύθμισης της έντασης και ελέγχου του συστήματος για τη βελτίωση των
δημοτικών λειτουργιών και παροχή χαρακτηριστικών διαχρονικότητας. Η ανταγωνιστική τιμή
RoadFlair Gen2 θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του οδικού φωτισμού
LED, για μια πιο βιώσιμη κοινωνία και μια πιο έξυπνη πόλη.

Οφέλη
• Υψηλή απόδοση lumen για εξοικονόμηση ενέργειας.

• Στιβαρή ποιότητα και αξιοπιστία.

• Επαγγελματικά οπτικά συστήματα δρόμου για διάφορες εφαρμογές.

• Διασύνδεση ελέγχου για συμβατότητα συστήματος.

• Οικονομική εναλλακτική λύση LED για χρήση αντί για τα συμβατικά οδικά φωτιστικά.

Χαρακτηριστικά
• Τέσσερις τύποι περιβλημάτων που καλύπτουν έως και 43 Klm

• Τυπικό 140 lm/W

• Διασύνδεση για τη ρύθμιση έντασης 1-10V

• Διάρκεια ζωής 100.000 ωρών
• Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις 10 kV ή 15 kV
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Εφαρμογή
• Πεζόδρομοι
• Αυτοκινητόδρομοι
• Οικιστικές οδοί
• Δυνατότητα εναλλαγής

Versions

RoadFlair Gen2 BRP49X

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

RoadFlair Gen2 BRP49X RoadFlair Gen2 BRP49X

RoadFlair Gen2 BRP49X
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RoadFlair Gen2
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