
Pentru fiecare proiect
în care lumina
contează cu adevărat,
înlocuiește 1:1
proiectoarele HID
Coreline Tempo mediu

Coreline Tempo Medium respectă promisiunea Coreline de a oferi proiectoare

inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni

facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru tehnologiile

convenționale și înlocuirea directă a lămpilor HID de 100 W și 150 W . CoreLine

Tempo Medium oferă fluxuri luminoasei pentru multe domenii de utilizare diferite,

precum și o gamă de sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță.

Instalarea sistemului de iluminat cu proiectoare cu LED-uri este facilitată datorită

suportului de montare universal în formă de U și a conectorului rapid extern cu 3

poli. Este o soluție ideală de iluminat prin proiecție pentru mediile exterioare, cum ar

fi zonele industriale/comerciale, parcările etc.

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

economisind în același timp energie

• Proiectoare Tempo de înaltă calitate

• Uşor de utilizat

• Opțiune de gestionare a activelor și/sau de control wireless al luminii
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Caracteristici
• Toate variantele standard de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O,

fluxuri luminoase de 8000 lm și 12000 lm

• Sunt disponibile opțiuni rezistente la acțiunea mediului salin generat de apele

mărilor și a mediului agresiv din piscine

• Durată de viaţă mare de 75.000 de ore, protecţie contra supratensiunii integrată,

opțiunea unui dispozitiv suplimentar de protecţie contra supratensiunii, rezistenţă

mare la impact IK08, IP66

• Instalare "plug and play" cu cablu de 1 m și conector IP66, suport orizontal pentru

montare pe stâlp

• Pregătit pentru conectare la Interact City și Interact Sports recreațional datorită

soclului SR

Cerere
• Săli de gimnastică polivalente și piscine acoperite

• Terenuri de sport de agrement în aer liber, de exemplu terenuri de baschet etc.

• Porturi, aeroporturi, parcări

Versions

Coreline Tempo Medium-BVP125 Led80 Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

Cote
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Detalii produs
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General information

Balast inclus Da

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 1 unitate

Cod familie de produse BVP125

 
Light technical

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 0

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Da

Marcaj de inflamabilitate Pentru montare

pe suprafeţe

inflamabile în

mod normal

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

Nivelul de

protecție la

supratensiune a

corpului de

iluminat până la 6

kV în mod

diferențial și 8 kV

în mod comun

General information

Order Code Full Product Name Cod familie lămpi

45588000 BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED80-4S

45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED80-4S

90518700 BVP125 LED80-4S/730 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED80

45587300 BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED120-4S

45589700 BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED120-4S

90519400 BVP125 LED120-4S/730 PSU S ALU C1KC3 LED120

Light technical

Order Code Full Product Name

Lățime fascicul

de lumină corp

de iluminat

Culoare sursă

de lumină

Tip optic

exterior

45588000 BVP125 LED80-4S/740

PSU OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° Alb neutru 740 Asimetric

45590300 BVP125 LED80-4S/740

PSU S ALU C1KC3

69° x 25° Alb neutru 740 Simetric

90518700 BVP125 LED80-4S/730

PSU OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° Alb cald 730 Asimetric

Order Code Full Product Name

Lățime fascicul

de lumină corp

de iluminat

Culoare sursă

de lumină

Tip optic

exterior

45587300 BVP125 LED120-4S/740

PSU OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° Alb neutru 740 Asimetric

45589700 BVP125 LED120-4S/740

PSU S ALU C1KC3

69° x 25° Alb neutru 740 Simetric

90519400 BVP125 LED120-4S/730

PSU S ALU C1KC3

69° x 25° Alb cald 730 Simetric
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Coreline Tempo mediu
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