
StreetSaver – a
minőség élménye
elérhető áron
StreetSaver gen2

A 2015-ben elfogadott EU-s szabályozásnak való megfeleléshez a városoknak

minden higanyt tartalmazó kültéri fényforrást higanymentesre kell cserélniük. Az

önkormányzatok azonban többnyire nem rendelkeznek az ilyen nagy

csereprogramokat lefedő költségvetéssel – különösen a gazdasági megszorítások

idején. Ugyanakkor hatalmas nyomás nehezedik rájuk, hogy energiát takarítsanak

meg, és csökkentsék az éjszakai égbolt fényszennyezését (sok higanyalapú

lámpatestnek átlátszó a burája, így minden irányba szórja a fényt). A StreetSaver

megfizethető, magas minőségű megoldás, amely lehetővé teszi az önkormányzatok

számára, hogy felvegyék a harcot ezekkel a problémákkal úgy, hogy higanyalapú

lámpatesteiket LED-es rendszerekre cserélik le, költségkeretük túlterhelése nélkül.

Előnyök
• Elérhető árú, oszlopcsúcsra szerelhető LED-es megoldás remek világítási

teljesítménnyel

• Kiváló minőség és robusztus kialakítás

• Megnövelt élettartam a közepes teljesítményű LED-eknek köszönhetően

Szolgáltatások
• LED-es technológiához kialakított lámpatestház

• Alumínium ház és polikarbonát bura

• Csatlakoztatás közvetlenül az oszlop aljánál a 6 m-es kábelnek köszönhetően

Alkalmazás
• Parkok, bevásárlóközpontok és sétálóutcák

• Ipari központok és parkolók

• Közterek
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Versions

StreetSaver G2

Méretezett rajza

Termék részletei

StreetSaver_G2-DPP.tif
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

 
Technikai adatok

Lámpatest fénysugarának

fényeloszlása

-

A fényforrás színe Semleges fehér

Optikai búra/lencse típusa Akrilát

mikrolencsés

optika

Optikai típus – kültéri Szimmetrikus

Szabványos dőlésszög oldalsó

bevezetésnél

0°

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Felfelé irányuló fényhányados 0

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés CE-jelölés

Gyúlékonysági jel -

Mech. behatások elleni védelem kódja IK08

Túlfeszültség-védelem (közös/

különbözeti)

A lámpatest

túlfeszültség-

védelmi szintje 4

kV differenciál

üzemmódban és 4

kV közös

üzemmódban

Általános információ

Order Code Full Product Name Lámpacsalád kódja

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

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

StreetSaver gen2
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