
Iluminat urban rafinat
și elegant, dar clasic și
versatil în același
timp
UNIUrban

UNIUrban este ideal pentru iluminatul urban al zonelor pietonale, parcurilor,

grădinilor, zonelor rezidențiale, centrelor comerciale. Designul său rafinat, elegant și

clasic în același timp se potrivește perfect cu orașele moderne dar și cu arhitectura

istorică.

Beneficii
• Design rafinat, elegant și clasic în același timp, care va înfrumuseța spațiul

dumneavoastră

• LED-uri și balasturi de ultimă generație, care asigură un iluminat cu performanțe și

fiabilitate superioare

• Confort și siguranță pentru zone urbane

• Conceput pentru viitor

Caracteristici
• Peste 5 opțiuni constructive

• 3 opțiuni de pachete de putere – 33W, 65W, 100W

• CCT de 3000K/4000K, peste 100 lm/W pentru reducerea consumului de energie

• 3 opțiuni de instalare - montare laterală, în vârful stâlpului și suspendate

• 3 opțiuni de distribuție a luminii - simetric/asimetric/omnidirecțional

• IP65/IK08, design profesional pentru fiabilitate de excepție

• Durată de viață de 50.000 de ore cu garanție 5 ani

• Diferite opțiuni de instalare
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Cerere
• Zone pietonale

• Parcuri, grădini

• Zone rezidențiale

• Centre comerciale

Versions

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK08

 
Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
General Information

Marcaj CE CE mark

Culoare sursă de lumină Alb neutru

Tip capac optic/lentilă PC-MLO

Balast inclus Da

Marcaj de inflamabilitate NO

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

 
Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare iniţială

corelată

4000 K

Indice iniţial de redare a culorii ≥70

 
Light Technical

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

 
Mechanical and Housing

Culoare GR

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code Full Product Name Flux luminos inițial

01727472 BDP461 LED65 NW 110-277V TS 6500 lm

01727492 BDP461 LED100 NW 110-277V TS 10000 lm

UNIUrban
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© 2021 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.
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