
Vycibrený, štýlový a
zároveň klasický
dizajn umožňuje
všestranné mestské
osvetlenie
UNIUrban

UNIUbran je ideálne riešenie mestského osvetlenia chodníkov, parkov, záhrad,

obytných zón a plôch nákupných centier. Má krásny, štýlový a zároveň klasický

dizajn, ktorý je vhodný nie len do moderných miest, ale aj na osvetlenie historickej

architektúry.

Výhody
• Vycibrený, štýlový a zároveň klasický dizajn skrášli váš priestor

• Najmodernejšie LED diódy a napájače zabezpečujú lepší výkon a spoľahlivosť

osvetlenia

• Komfort a bezpečnosť v meste

• Orientované na budúcnosť

Vlastnosti
• 5 ešte viac spoločných dizajnov a štýlov

• 3 možnosti výkonnostné verzie – 33 W/65 W/100 W

• 3 000 K/4 000 K CCT， 100+ lm/W na úsporu energie

• 3 možnosti inštalácie – bočná, závesná a montáž na vrchol stĺpa

• 3 možnosti rozptylu svetla – symetrické/asymetrické/všesmerové

• IP65/IK08， profesionálny dizajn na zabezpečenie spoľahlivosti

• Životnosť 50 000 hodín, trojročná záruka

• Rozmanité možnosti montáže
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Aplikácie
• Chodníky

• Parky, záhrady

• Obytné zóny

• Plochy obchodných centier

Versions

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08

 
Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

 
Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Farba svetelného zdroja Neutrálna biela

Typ optického krytu/šošovky PC-MLO

Vrátane napájača Áno

Značka horľavosti NO

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. náhradná teplota chromatickosti 4000 K

Poč. index podania farieb ≥70

 
Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

 
Mechanické časti a teleso

Farba Šedá

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name Počiatočný svetelný tok

01727472 BDP461 LED65 NW 110-277V TS 6500 lm

01727492 BDP461 LED100 NW 110-277V TS 10000 lm

UNIUrban
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