
StreetSaver – šetrite
náklady,
vychutnávajte si
kvalitu
Riešenie StreetSaver 2. gen.

Aby samosprávy dodržali nariadenia smernice EÚ prijatej v roku 2015, musia vymeniť

ortuťové výbojky za svetelné zdroje bez ortuti. Zároveň čelia obrovskému tlaku na

úsporu energie a zníženie svetelného znečistenie nočnej oblohy (mnohé svietidlá s

ortuťovými výbojkami majú priehľadný difúzor, vyžarujúci svetlo do všetkých

smerov). Na riešenie týchto svetelných bodov však samosprávy majú často

obmedzený rozpočet, predovšetkým v tomto období úsporných opatrení. Cenovo

dostupné a vysokokvalitné svietidlá StreetSaver umožňujú samosprávam vyriešiť

všetky uvedené problémy zámenou svietidiel s ortuťovými výbojkami za tieto LED

svietidlá – a čo je dôležité, s minimálnou investíciou.

Výhody
• Dostupné LED svietidlo s inštaláciou na vrchol stĺpa s dobrým svetelným výkonom

• Vysoká kvalita produktu a robustný dizajn

• Dobrá životnosť vďaka LED so stredným výkonom a 10 V prepäťovou ochranou

Vlastnosti
• Špeciálny dizajn LED

• Hliníkové teleso a polykarbonátové ploché sklo

• Zapojenie priamo v spodnej časti stĺpa pomocou 6 m kábla

Aplikácie
• Parky a námestia, pešie zóny

• Komerčné plochy, parkoviská

• Obytné zóny
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Všeobecné informácie

Vrátane napájača Áno

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

 
Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla -

Farba svetelného zdroja Neutrálna biela

Optický kryt/typ šošovky Akrylátová

mikrošošovková

optika

Vonkajší typ optiky Symetrické

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

0°

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Podiel svetelného toku vyžarovaného

nad vodorovnú rovinu

0

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Označenie CE

Značka horľavosti -

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Úroveň

prepäťovej

ochrany svietidla

v diferenciálnom

režime 4 kV a v

bežnom režime 4

kV

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Kód modelového radu svietidiel

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

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