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Armatur for gatebelysning

A2led A2
LED armatur for gatebelysning

Armatur for gatebelysning

A2 består av en presstøpt aluminiumsramme i sort, og armaturhus i
aluminium med halvglanset grå satin finish. Avdekning i flatt herdet
glass, 4 mm tykt. Armaturhuset har et universalt mastefeste med
mulighet for feste i både horisontal stolpearm (Ø 42-60 mm), og på
mastetopp (ø 60-76 mm). Tilt-mekanisme i støpt aluminium (0°, -5°,
-10° og -15° på stolpearm, 0° på mastetopp).

A2 består av en presstøpt aluminiumsramme i sort, og armaturhus i
aluminium med halvglanset grå satin finish. Avdekning i flatt herdet
glass, 4 mm tykt. Armaturhuset har et universalt mastefeste med
mulighet for feste i både horisontal stolpearm (Ø 42-60 mm), og på
mastetopp (Ø 60-76 mm). Tilt-mekanisme i støpt aluminium (0°, -5°,
-10° og -15° på stolpearm, 0° på mastetopp). A2 er bygd på samme
måte som A2 LED, dette gir enkel overgang fra damplampe-teknikk til
LED-teknikk uten å bytte hele armaturet.

IP 66 fukt og støvbeskyttelse, isolasjonklasse II.
Lysdiodene er plassert på trykte kretskort i aluminium-substrat.
Varme-ledende materiale er anvendt mellom kjøleribbe og kretskort
for å garantere en bedre termisk kontinuitet mellom LED-plater og
armaturhus.
Spesifikasjoner optisk system:
A2 LED er klassifisert i “Exempt group” etter EN 62471 standard
(uten foto-biologisk risiko).
Fargetemperatur: 3950 K.
CRI (Color Rendering Index): >= 65.
LED strøm: 525/700 mA (T 25°C).
Tilgjengelig optikk: VP STL, asymmetrisk optikk for gatebelysning.
Tilgjengelig dimming: Dim-auto, PLM.

IP66 fukt og støvbeskyttelse, isolasjonsklasse II.
Tilgjengelig for følgende lysskilder:
50, 70, 100, 150 W SHP-T.
50, 70, 100, 150 W CDO-TT.
45, 60, 90, 140 W CPO-TW.
Tilgjengelig dimming:
DA, DB, PLM.
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