
Pentru fiecare proiect
în care lumina
contează cu adevărat,
înlocuitor 1:1 pentru
proiectoarele HID.
CoreLine Tempo mic

CoreLine Tempo Smll este o gamă de aparate de iluminat foarte eficiente,

concepute pentru înlocuirea/modernizarea 1:1 a proiectoarelor convenționale,

păstrând aceeași instalație electrică și aceiași stâlpi. Această gamă de iluminat urban

este concepută pentru înlocuirea directă a lămpilor HID de 70 W, dar utilizează mai

puțină energie și necesită investiții mai mici decât instalațiile convenționale. O gamă

restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru

iluminatul proiectului dumneavoastră.

Beneficii
• Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă,

economisind în același timp energie

• Proiectoare Tempo mici, de înaltă calitate

• Uşor de utilizat

Caracteristici
• Optică simetrică și asimetrică pentru iluminatul general

• Durată lungă de viață de 75.000 de ore, protecție integrată la supratensiune,

rezistență ridicată la impact IK08, IP65;

• Instalare plug and play cu cablu de 1 m și conector IP65
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Cerere
• Depozite

• Fațade de clădiri/magazine

• Peisagistică

Versions

Coreline tempo small-BVP110

Cote

Detalii produs

Coreline_tempo_small-BVP110-

DP01.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-

DP02.tif
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Detalii produs

Coreline_tempo_small-BVP110-

DP03.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-

DP05.tif

Coreline_tempo_small-BVP110-

DP06.tif
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General information

Balast inclus Da

Cod familie lămpi LED42

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unitate

 
Light technical

Culoare sursă de lumină Alb neutru

Tip capac optic/lentilă Sticlă plată

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

0°

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

0°

Randament luminos orientat în sus 88

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Marcaj CE

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare

pe suprafeţe

inflamabile în

mod normal

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

Nivelul de

protecție la

supratensiune a

corpului de

iluminat până la

10 kV în mod

diferențial și 10 kV

în mod comun

Light technical

Order Code Full Product Name Lățime fascicul de lumină corp de iluminat Tip optic exterior

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

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