
Elegantné a žiarivejšie
UNIBollard

Spoločnosť UNIBollard sa zaväzuje zaistiť osvetlenie verejných priestorov parkov,

okolia budov, komplexných oblastí, aby prinášala žiarivejšie svetlo večer spolu s

bezpečnosťou a pohodlím. Elegantný vzhľad svietidiel je tiež súčasťou verejnej

scenérie a skrášľuje priestor, v ktorom žijete.

Výhody
• Dlhá prevádzkyschopnosť

• Konektor IP68 na jednoduché pripojenie a zaistenie spoľahlivosti

• Kryt proti UV žiareniu, ktorý nezožltne

Vlastnosti
• Možnosť výšky 0,3 m（0,45 m）/0,6 m/1,2 m
• Až 1 100 lm
• CRI80

• Vzhľad a štýl: valcovitý a kockatý kryt pre alternatívne riešenia

• 50 000 hodín L70B50 pri Ta 35 °C

Aplikácie
• Verejné priestory

• Záhrady v obytných zónach, cesty

Varovanie a ochrana
• Na vedenia svietidiel použite ďalšie zariadenia na ochranu proti rázom v elektrickom okruhu.
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Versions

BCP310 BS BCP312 BS BCP211 BS BCP210 BS

BCP311 BS BCP212 BS

Rozmerový obrázok

UNIBollard
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Všeobecné informácie

Vrátane napájača Áno

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

 
Svetelné technické

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

-

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE -

Značka horľavosti -

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK06

Svetelné technické

Order Code Full Product Name Optický kryt/typ šošovky

01755262 BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black Matný polykarbonátový difúzor/kryt

01755282 BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Matný polykarbonátový difúzor/kryt

01755242 BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Opálový polykarbonátový difúzor/kryt

01755232 BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL Opálový polykarbonátový difúzor/kryt

01755272 BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Matný polykarbonátový difúzor/kryt

01755252 BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Opálový polykarbonátový difúzor/kryt
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