
Elegant și mai
strălucitor
UNIBollard

UNIBollard este conceput pentru iluminatul spațiilor publice, precum parcuri, zone

exterioare clădirilor, complexe rezidențiale, oferindu-vă mai multă lumină seara,

contribuind la creșterea siguranței si sentimentului de confort. Datorită aspectului

elegant, se încadrează perfect în scena publică și înfrumusețează zona în care locuiți.

Beneficii
• Perioadă îndelungată de funcționare

• Conector IP68 pentru conectare ușoară și fiabilitate

• Difuzor rezistent la UV, care nu se îngălbenește

Caracteristici
• Opțiuni de înălțime 0,3m /0,6m /1,2m

• Până la 1100 lm

• CRI80

• Variante de carcasă cilindrică sau rectangulară

• 50.000 de ore (L70B50 la Ta 35°C)

Cerere
• Spații publice

• Grădini, alei

Warnings and safety
• Folosiți un dispozitiv suplimentar de protecție contra supratensiunii în circuitul electric al instalației de iluminat.

Product family leaflet, 2023, Aprilie 13 Informatie ce poate fi modificată

LightingLighting



Versions

BCP310 BS BCP312 BS BCP211 BS BCP210 BS

BCP311 BS BCP212 BS

Cote

UNIBollard
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General information

Balast inclus Da

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

 
Light technical

Culoare sursă de lumină Alb cald 830

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

-

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE -

Marcaj de inflamabilitate -

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK06

Light technical

Order Code Full Product Name Tip capac optic/lentilă

01755262 BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black Glob/capac din policarbonat mat

01755282 BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Glob/capac din policarbonat mat

01755242 BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Glob/capac din policarbonat opal

01755232 BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL Glob/capac din policarbonat opal

01755272 BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Glob/capac din policarbonat mat

01755252 BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Glob/capac din policarbonat opal
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