
Náhrada 1:1 za staršie
svietidlá pre každý
projekt, v ktorom na
svetle skutočne záleží
Coreline tempo small

CoreLine tempo small je rad svietidiel s vysokou účinnosťou určených na priamu

náhradu konvenčných technológií osvetlenia svetlometmi pri zachovaní rovnakej

elektrickej inštalácie a stĺpov. Tento rad mestského osvetlenia je určený na priame

nahradenie výbojok HID 70 W, pričom sa vyznačuje nižšou spotrebou energie a

vyžaduje menšie investície než konvenčné inštalácie. Úzka škála možností uľahčuje

nájdenie tej najlepšej náhrady so zachovaním intenzity osvetlenia pre váš projekt

osvetlenia.

Výhody
• Rovnaká úroveň osvetlenia, akú poskytuje existujúce konvenčné riešenie, pri

súčasnej úspore energie

• Vysokokvalitné malé svetlomety radu tempo

• Ľahké ovládanie

Vlastnosti
• Symetrická a asymetrická optika pre bežné plošné osvetlenie

• Dlhá životnosť 75 000 hodín, integrovaná ochrana pred prepätím, vysoká

odolnosť proti nárazom IK08, krytie IP65

• Montáž typu plug and play pomocou kábla s dĺžkou 1 m a konektora s krytím IP65

Aplikácie
• Sklady

• Budovy/fasády obchodov

• Terénne úpravy
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Všeobecné informácie

Vrátane napájača Áno

Kód modelového radu svietidiel LED42

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

 
Svetelné technické

Farba svetelného zdroja Neutrálna biela

Optický kryt/typ šošovky Ploché sklo

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

0°

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa 0°

Podiel svetelného toku vyžarovaného

nad vodorovnú rovinu

88

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Označenie CE

Značka horľavosti Pre montáž na

bežne horľavé

povrchy

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C,

trvanie 30 s

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Úroveň

prepäťovej

ochrany svietidla

v diferenciálnom

režime 10 kV a v

bežnom režime 10

kV

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Rozptyl svetelného lúča svietidla Vonkajší typ optiky

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

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