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Acest aparat de iluminat stradal eficient din punct de vedere al costurilor oferă o

lumină proaspătă nouă drumurilor localităților, zonelor rezidențiale și zonelor

industriale, contribuind în același timp la un mediu mai sigur și mai confortabil.

Beneficii
• Economic

Caracteristici
• Proiectat și pentru o estetică bună pe timpul zilei

• Carcasă turnată sub presiune, durabilă și robustă

• Difuzor cu nervuri pentru o rezistență bună la impact

• Garnitură de înaltă calitate și compartiment optic fără adezivi ce asigură un grad

de protecție IP65

• Design inteligent al cadrului carcasei pentru a asigura gradul de protecție

• Filtru de respirație și radiator termic pentru o bună circulație a aerului și disiparea

căldurii

• Înlocuirea simplă „rotește și eliberează” a lămpii și înlocuirea ușoară a aparatajului

pentru siguranță și întreținere eficientă

• Reflector din aluminiu de înaltă puritate pentru performanțe optice îmbunătățite

• Mod de deschidere rezistent, cu braț ramforsat pentru durabilitate și utilizări

repetate.

Cerere
• Căi de circulație din orașe

• Căi de circulație rezidențiale

• Zone Industriale
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Versions

General Information

Baza elementului de fixare E40

Tip capac optic/lentilă GB

Echipament Echipament SGR

Cod familie lămpi SON-T

Număr de surse de lumină 1

 
Mechanical and Housing

Culoare GR

General Information

Order Code Full Product Name Putere lampă

63469800 SPP186 SON-T150W 230V-50Hz GB GR 48/60S 150 W

Order Code Full Product Name Putere lampă

00990280 SPP186 SON-T250W 230V-50Hz GB GR 48/60S 250 W
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