
URBINO SOLAR 24V LED

Standart armatürün yüksek korozyon kategorili ortamlarda kullanılmaya uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Armatür ek korozyon koruması gerektiren bir mekanda kullanılacaksa, ek indeks .985 uygulanmalıdır (sipariş üzerine uygulanır).
Armatürler yüksek sülfür veya tuz oranına sahip veya diğer agresif kimyasalların yoğun olarak bulunduğu ortamlarda kullanılacaksa LUG Üretim Hazırlama Departmanı ile iletişime geçilmelidir.
Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Ürünle ilgili güncel bilgilere ve Genel Garanti Şartlarına www.lug.com.pl sitemizden erişebilirsiniz.
Bağımsız indeksler için ışık akıları ve güçleri hakkında detaylı bilgi ürün bilgi formunda belirtilmiştir.
Veri sayfasındaki parametreler Ta=25°C için verilmiştir.
Çalışma sıcaklığı aralıkları sadece dış ortamda kullanılan armatürlere uygulanır.
Renk sıcaklığı toleransı +/- 5%.
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LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

ALTYAPISAL AYDINLATMAKatalog grubu:

MEKANİK VERİLER Montaj: ø60/40mm direğe, ø76mm direğe - değişiklik .829, 
ø60/40mm kol üzerine, ø76mm kol üzerine - değişiklik .829
Gövde: yüksek basınçlı döküm alüminyum
Rüzgara maruz kalan yan yüzey: 0.039 m²
Renk: gri
Difüzör: temperlenmiş cam

ELEKTRİK VERİLERİ Güç kaynağı verimi: 93%
Enerji: 24V DC
Işık kaynağı içerir: evet
Donanım cinsi: ED
Elektrik bağlantısı: Max 2x1,5 mm² kablo

OPTİK VERİLER Aydınlatma yöntemi: direkt
Optik tipi: O4 - Şehir yolları, O6L - Yaya geçitleri, soldan akan 
trafik, O6P - Yaya geçitleri, sağdan akan trafik, O8 - Şehir yolları 
ve yerel yollar
ULOR / DLOR: 0% / 100%

GENEL VERİLER Kullanım ömrü (L90B10): 100 000 h
İlave ekipmanlar: ek korozyon koruması (ek indeks: .985), alet 
kullanmadan sürücü odasına erişim (ek indeks: .825), ø76mm 
ayağı üzerine montaj için tutucu (ek indeks: .829)
Garanti: 5 yıl
Kullanım alanı: yerel yollar, şehir yolları, yaya geçitleri
Ek bilgiler: Safe power supply with low voltage SELV
Diğer görüşler: the pole, boom and photovoltaic panel are not 
part of the luminaire

Kod Boyutlar [mm]
L W H Palet adedi Ambalaj 

adedi Net ağırlık [kg]

130662.5L012.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L022.X 550 250 100 50 1 6,8
130662.5L032.X 550 250 100 50 1 6,8

Kod Armatür gücü [W] Armatür lümeni [lm] Verim [lm/W] Renk sıcaklığı [K] CRI/Ra Çalışma sıcaklığı aralığı [°C]

130662.5L012.X 25 4000 160 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L022.X 49 8050 164 4000 >70 -40 ... +50
130662.5L032.X 74 11650 157 4000 >70 -40 ... +50

LED ışık kaynakları için profesyonel sokak aydınlatma armatürü, 24V ile çalışır, 
fotovoltaik paneller gibi setler için uyarlanmıştır.
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       Armatür tipi

     985 Ek korozyon korumalı armatür, özel sipariş üzerine
     825 Talep üzerine alet kullanmadan sürücü odasına erişim
     829 ø76mm ayağı üzerine montaj için tutucu istek üzerine
    Optik tipi

  01 O4 - Şehir yolları
  02 O6L - Yaya geçitleri, soldan akan trafik
  03 O6P - Yaya geçitleri, sağdan akan trafik
  04 O8 - Şehir yolları ve yerel yollar
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Güç kaynağı odasına aletsiz erişimli armatür (istek üzerine) ø76mm ayağı üzerine montaj için tutucu (istek üzerine)

DİĞER FOTOĞRAFLAR

IŞIK ŞİDDETİ EĞRİLERİ

O4 - Şehir yolları O6L - Yaya geçitleri, soldan akan trafik O6P - Yaya geçitleri, sağdan akan trafik O8 - Şehir yolları ve yerel yollar

AYDINLATMA YÖNTEMİ

O4 - Şehir yolları O6L - Yaya geçitleri, soldan akan trafik O6P - Yaya geçitleri, sağdan akan trafik O8 - Şehir yolları ve yerel yollar


