
Iridium SGS253/453
SGS253 SON-T70W K II TP FG GR SND

IRIDIUM - SON-T - 70 W - Öppen T-POT - plant glas

Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg- och gatubelysning.

Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika sätt. Den

överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör Iridium till

en ekonomisk armatur.Iridiumfamiljen är en moduluppbyggd armaturserie för väg-

och gatubelysning. Optik, ljuskällor och montagesätt kan kombineras på många olika

sätt. Den överlägsna optiken, de låga underhålls- och installationskostnaderna gör

Iridium till en ekonomisk armatur.Iridium- väg och gatubelysning Iridium är en

vägarmatur designad i huvudsak för tre användningsområden; bostadsområden och

småvägar, stora vägar och motorvägar. Armaturens flexibla egenskaper gör det

enkelt att integrera optiska eller elektroniska komponenter som kan ändras vartefter

nya krav såsom vitt ljus och styrsystem införlivas. Iridium försäkrar låga kostnader

och ägandekostnad tack vare sin överlägsna optik, möjlighet till dimring,

Telemanagmentfunktioner, enkla installation och underhåll.Armaturfamiljen Iridium

inkluderar MASTERColour CDM Elite MW, CosmoPolis och LED-baserade versioner.

Iridium kommer i fyra olika storlekar för monteringshöjder från 3,5-12 meter- och är

anpassad för sido- och toppmontering på stolpe. Ett stort urval av beslag ser till att

skapa enhetlighet mellan kolumnen och den rundade armaturen, vilket gör Iridium

till den ultimata totallösningen.Var Iridium är helt återvinningsbar; enbart ljuskällan

behöver återvinnas separat.

Produktdata

Allmän information

Antal ljuskällor 1 [ 1 st]

Lampfamiljskod SON-T [ SON-T]

Lampeffekt 70 W

Kombinationsförpackning inklusive ljuskälla

Driftdon Konventionell

Optikavskärmning/optiktyp FG [ plant glas]

Inbyggd styrning No [ -]

Dimring -

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Delarnas färg -

CE-märkning CE märkning
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ENEC-märkning ENEC märkning

Optic type outdoor Öppen T-POT

Färgad ram -

Filterspole -

Fotocell No [ -]

Product Family Code SGS253 [ IRIDIUM]

 

Ljusteknik

Standardvinkel för stolptoppsmontage 5°

Standardvinkel för sidoingång 5°

 

Drift och elektricitet

Ingående spänning 230 V

Tändare SND [ Digital semiparallel]

 

Mekanik och armaturhus

Total höjd 190 mm

Färg grå

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass IP66 [ Dammtät, strålskyddad]

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08 [ 5 J vandalskyddad]

 

Produktdata

Fullständig produktkod 871155984854900

Beställningsproduktnamn SGS253 SON-T70W K II TP FG GR SND

EAN/UPC – Produkt 8711559848549

Beställningsnummer 84854900

E-nummer 7738178

Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 910502151018

Nettovikt (stycke) 9,592 kg

Måttskiss
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