
StreetSaver – reduceți
cheltuielile, bucurați-
vă de calitate
StreetSaver gen2

Pentru a se conforma reglementărilor UE adoptate în 2015, autoritățile orășenești

trebuie să înlocuiască toate lămpile pe bază de mercur cu lămpi fără mercur. Totuși,

acestea dispun adesea de un buget limitat pentru a se ocupa de aceste operațiuni

uriașe de înlocuire, mai ales în această perioadă de austeritate economică. În același

timp, autoritățile municipale se confruntă cu presiuni deosebite cu privire la

reducerea consumului de energie și a poluării luminoase pe timpul nopții (multe

instalații cu mercur au un difuzor transparent, care răspândește lumină pretutindeni).

StreetSaver este o soluție accesibilă, de înaltă calitate, care permite autorităților

orășenești să trateze toate aceste probleme prin schimbarea apartelor de iluminat

pe bază de mercur cu sistemele cu LED-uri și, foarte important, acest lucru necesită

doar o investiție limitată.

Beneficii
• Soluție LED accesibilă cu montaj în cap de stâlp, cu o performanță bună a

iluminatului

• Calitate ridicată a produsului și design robust

• Durată de viață excelentă datorită LED-ului cu putere medie și protecției contra

supratensiunii de 4 KV

Caracteristici
• Design LED specializat

• Carcasă din aluminiu și difuzor plat de policarbonat

• Conexiune directă la partea inferioară a stâlpului datorită cablului de 6 m
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Cerere
• Parcuri și piețe, zone pietonale

• Piețe comerciale, zone de parcare

• Zone rezidențiale

Cote

Detalii produs

StreetSaver_G2-DPP.tif
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General information

Balast inclus Da

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unitate

 
Light technical

Lățime fascicul de lumină corp de

iluminat

-

Culoare sursă de lumină Alb neutru

Tip capac optic/lentilă Sistem optic cu

micro-lentile

acrilat

Tip optic exterior Simetric

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

0°

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

Randament luminos orientat în sus 0

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Marcaj CE

Marcaj de inflamabilitate -

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

Nivelul de

protecție la

supratensiune a

corpului de

iluminat până la 4

kV în mod

diferențial și 4 kV

în mod comun

General information

Order Code Full Product Name Cod familie lămpi

31100500 BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P LED25

31101200 BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P LED23
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