
AVENIDA LED

Işık akısı toleransı +/- 10%.
Güç toleransı +/- 5%.
Standart armatürün yüksek tuzluluk derecesine sahip ortamlarda kullanılmaya uygun olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Armatür böyle bir ortamda kullanılacaksa lütfen Satış Departmanımızla bağlantıya geçiniz ve ek koruyucu tabaka uygulamasının 
mümkün olup olmadığını teyit ediniz.
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%.

Modern şapka versiyonu

8/9/2021

TR

LUG Firması, aydınlatma armatürlerinde yapısal değişiklik ve iyileştirme yapma hakkını saklı tutmaktadırBelgenin hazırlandığı tarih:

PARK AYDINLATMASIKatalog grubu:

MEKANİK VERİLER Montaj: ø48/60/76mm direğe (aşağı doğru aydınlatır), tutucu 
yardımıyla (sete dahil)
Gövde: yüksek basınçlı döküm alüminyum
Rüzgara maruz kalan yan yüzey: 0,088 m²
Renk: grafit, gri
Difüzör: polikarbon

ELEKTRİK VERİLERİ Güç kaynağı verimi: >89%
Enerji: 220-240V 50/60Hz
Işık kaynağı içerir: evet
Donanım cinsi: ED, DALI
Elektrik bağlantısı: 6 m uzunluklu, 2x1,5 mm² kablo içeren 
armatür (II. sınıf), 6 m uzunluklu, 4x1,5 mm² kablo içeren 
armatür (II. sınıf)

OPTİK VERİLER Işık dağıtımı: iki yönlü
Aydınlatma yöntemi: direkt
Optik tipi: diffuser

GENEL VERİLER Kullanım ömrü (L80B10): 100 000 h
Talep üzerine tedarik edilir: LLOC, karanlık sensörü, 10 kV 
aşırı gerilim koruması, NTC, NEMA konektörü, ZHAGA konektörü
Garanti: 5 yıl
Kullanım alanı: yürüyüş yolları, kaldırımlar, parklar, siteler, 
umuma açık alanlar, oyun parkları, gezinti yolları, meskun mahal 
yolları
Ek bilgiler: fotobiyolojik risk grubu RG0
Diğer görüşler: the pole is not part of the luminaire

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

Tip: Modern hat
13026X.XL012.011.846 19 2350 124 3000 >80 -40 ... +55
13026X.XL022.011.846 19 2500 132 4000 >80 -40 ... +55
13026X.XL042.011.846 27 3350 124 3000 >80 -40 ... +55
13026X.XL052.011.846 27 3500 130 4000 >80 -40 ... +55
13026X.XL072.011.846 34 4250 125 3000 >80 -40 ... +50
13026X.XL082.011.846 34 4400 129 4000 >80 -40 ... +50

LED ışık kaynaklarına yönelik modern park armatürü.
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DİĞER FOTOĞRAFLAR

 150175.00983
 150172.00968 Kapak maskelemesi ø48 mm  150175.00982

 150172.00966 Kapak maskelemesi ø60 mm

AKSESUARLAR

IŞIK ŞİDDETİ EĞRİLERİ

O17 - Yaya alanları

AYDINLATMA YÖNTEMİ

O17 - Yaya alanları

Kod
Boyutlar 

[mm]
L H

Montaj boyutları 
[mm]

ØS
Palet 
adedi

Ambalaj 
adedi

Net 
ağırlık 

[kg]
Tip: Modern hat

13026X.XL012.011.846 665 486 76 12 1 6,1
13026X.XL022.011.846 665 486 76 12 1 6,1
13026X.XL042.011.846 665 486 76 12 1 6,1
13026X.XL052.011.846 665 486 76 12 1 6,1
13026X.XL072.011.846 665 486 76 12 1 6,1
13026X.XL082.011.846 665 486 76 12 1 6,1
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