Lighting

StreetSaver - bespaar
kosten, geniet van
kwaliteit
StreetSaver gen2
Om te kunnen voldoen aan de EU-regelgeving die in 2015 is aangenomen, moeten
gemeenten alle kwiklampen vervangen door kwikvrije lampen. Vooral in deze tijd
van economische bezuinigingen hebben gemeenten echter vaak slechts een beperkt
budget tot hun beschikking voor deze ingrijpende vervangingsoperaties.
Tegelijkertijd staan ze onder grote druk om energie te besparen en om lichtvervuiling
van de nachtelijke hemel te verminderen (veel kwiklampen hebben een doorzichtige
kom die het licht in alle richtingen verspreidt). StreetSaver is een betaalbare
oplossing van hoge kwaliteit die gemeenten in staat stelt om al deze kwesties
tegelijk aan te pakken door hun kwikarmaturen te vervangen door LED-systemen
waarvoor, niet onbelangrijk, slechts een beperkte investering nodig is.

Voordelen
• Betaalbare LED-paaltopoplossing met goede verlichtingsprestaties
• Goede productkwaliteit en robuust ontwerp
• Goede levensduur en 10 V bescherming tegen schakelpieken

Kenmerken
• Speciaal LED-ontwerp
• Aluminium behuizing en vlakke glasplaat van polycarbonaat
• Aansluiting direct aan de onderzijde van de mast dankzij de kabel van 6 m

Toepassing
• Parken en pleinen, voetgangersgebieden
• Winkelcentra, parkeerterreinen
• Woonwijken

Specificaties
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StreetSaver gen2

Type

BPP008

Dimmen

Nee

Lichtbron

Geïntegreerde LED-module

Optiek

Symmetrisch

Vermogen

27 W

Optisch element

Optiek voor brede straat

Stralingshoek

Niet van toepassing

Optiek

Polycarbonaat schaal/kap, opaal

Lichtstroom

2500 lm (4000 K)

Materiaal

Behuizing: hogedruk-spuitgietaluminium

2300 lm (3000 K)
Armatuurrendement

Gecorreleerde

Optiek: polycarbonaat, opaal

93 lm/W (4000 K)

Kleur

Bovenkap: ultradonkergrijs, ongeveer RAL 7043 (GR)

85 lm/W (3000 K)

Aansluiting

Kabel van 6m

3000 of 4000 K

Onderhoud

Geen onderhoud nodig

Installatie

Masttop Ø 60 mm

kleurtemperatuur
Kleurweergave-index

> 70, 4000K

Vooraf bedraad met een kabel van 6 m, wat een aansluiting

(CRI)

> 80, 3000K

direct vanaf de onderzijde van de mast mogelijk maakt

Levensduur - L70B50

50.000 uur bij 35 °C

Aanbevolen montagehoogte: 3-6 m

Bereik van

-40°C < T

Geprojecteerd oppervlak: 0,115 m²

bedrijfstemperatuur

Opmerkingen:

Armatuur wordt montageklaar geleverd dankzij de kabel van 6

Driver

Ingebouwd (LED-module met eigen driver)

m, die een aansluiting direct vanaf de aansluitdoos aan de

Netspanning

220-240 V/50-60 Hz

onderzijde van de mast mogelijk maakt

Aanloopstroom

2.56 A
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