Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost:
Aerodynamický odpor CxS:

IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
2,2 kg
0,040 m2

Rozmery
¡

Dostupné LED svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích s vynikajícími svìtelnì technickými
parametry. Svítidlo lze vybavit 16 nebo 24 LED a je vhodné
zejména pro osvìtlení komunikací niších tøíd. Díky
dokonalému chlazení je zaruèena dlouhá ivotnost svítidla.

145 mm

Vlastnosti

48 mm
(60 mm s redukcí)

Nano 1 led

Technické parametry

Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z polykarbonátu.
Krytí celého svítidla proti vniknutí vody a neèistot je IP 66.

382 mm

190 mm

Svítidlo je urèeno pro montá na výloník o prùmìru
48 mm nebo 60 mm (s redukcí). Pomocí speciálního dráku,
který doplòuje tvar svítidla, lze svítidlo namontovat pøímo
na sloup o prùmìru 60 mm.
Barva: AKZO 900, matná šedá, pískovaná

¡
Výbava na prání
- Teplota chromatiènosti svìtla: teplá a studená bílá
- Proudování LED: 350 mA, 500 mA

Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je osazeno nejmodernìjšími LED Lumileds Rebel ES.
Pomocí speciálních èoèek LensoFlex 2 je svìtelný tok
smìrován do potøebných smìrù.
R

Svítidlo se standardnì vyrábí s optikami 5102 a 5103.
Standardní proudování LED ve svítidle je 700 mA.
Standardnì se svítidlo vyrábí s teplotou chromatiènosti
svìtla 4100 K neutrální bílá.
Pøehled parametrù svítidla se standardní konfigurací:
Poèet LED:
16 LED
24 LED
Svìtelný tok:
3600 lm
5400 lm
Pøíkon svítidla:
40 W
58 W

NANO 1 LED / 16 LED / 700 mA / 5103

Uzavírací klip
ze slitiny hliníku
v barvì svítidla

Hliníkový plech, zaruèující
dokonalé chlazení LED
pøenosem tepla do tìla svítidla

Tìsnìní zaruèující krytí
celého svítidla IP 66

Tìleso svítidla z tlakovì
litého hliníku

Nano 1 led

Popis svítidla

Vysoce úèinná optika s èoèkami
vyvinutými firmou Schréder.
Kadá LED je osazena èoèkou,
která zaruèuje optimální distribuci
svìtla pro daný typ komunikace

Optický kryt z polykarbonátu

Drák svítidla pøímo na sloup
o prùmìru 60 mm. Tvar dráku
je navren tak, aby doplòoval
tvar svítidla

Objednávací kódy a pøesné specifikace svítidel najdete na stranì 37 a 46.
Uvedené parametry svítidel se mohou mìnit zejména kvùli rychlému vývoji LED technologií.
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