Lighting

Iridium SGS253/453
SGS253 SON-T70W K II TP FG GR SND
IRIDIUM - SON-T - 70 W - Åpen T-POT - flatt glass
Iridium er en armaturserie for gatebelysning som hovedsaklig har følgende tre
brukerområder: boligområder og mindre veier, hovedveier og motorveier.
Moduloppbyggingen gjør det mulig å integrere optiske eller elektriske komponenter for å
tilpasse produktet til nye krav til gatebelysning, f.eks. økt behov for hvitt lys og
styringssystemer. Iridium gir lave driftskostnader takket være fremragende optikk, god
dimme- og fjernstyringsfunksjonalitet og enkel installasjon og vedlikehold.Armaturserien
Iridium omfatter CosmoPolis- og LED-versjoner. Den leveres i fire størrelser, for
monteringshøyde fra 3,5 til 12 meter, og egner seg for sidemontering eller montering på
stolpetopp. Et stort brakettutvalg sikrer at søylen og den svakt avrundede armaturen gir et
helhetlig inntrykk, noe som gjør Iridium til en komplett løsning.Alle Iridium-armaturer er helt
gjenvinnbare, det er bare lyskilden og ballasten som må resirkuleres separat.

Produktdata
Generell informasjon

ENEC-merke

ENEC mark

Antall lyskilder

1 [ 1 pc]

Optic type outdoor

Åpen T-POT

lyskildeseriekode

SON-T [ SON-T]

Farget ramme

-

lyskildestrøm

70 W

Filterspole

-

Kombipakke

inkludert lyskilde

Fotocelle

No [ -]

Forkobling

Tradisjonell

Product Family Code

SGS253 [ IRIDIUM]

Optisk deksel-/linsetype

FG [ flatt glass]

Innebygd styring

No [ -]

Teknisk belysning

Lysregulering

-

Standardvinkel på stolpetoppen

5°

IEC-beskyttelsesklasse

Sikkerhetsklasse II

Standardvinkel sidemontering

5°

Farge på deler

-

CE-merke

CE mark
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Iridium SGS253/453

Drift og elektrisk

Produktnavn for bestilling

SGS253 SON-T70W K II TP FG GR SND

Inngangsspenning

230 V

EAN/UPC – produkt

8711559848549

Tenner

SND [ Digital semi-parallel]

Bestillingskode

84854900

El-nummer

3584509

Teller – antall per pakke

1

Teller – pakker per utvendige boks

1

Materialenr. (12NC)

910502151018

Nettovekt (stykk)

9.592 kg

Mekanisk og innfatning
Total høyde

190 mm

Godkjenning og bruk
Ingress beskyttelseskode

IP66 [ Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mek. støt, beskyttelseskode

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Produktdata
Fullstendig produktkode

871155984854900

Målskisse

Iridium SGS253
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