
CoreLine tempo small
– til ethvert projekt,
hvor belysningen er i
fokus
Coreline tempo lille

CoreLine tempo small er en højeffektiv serie af armaturer designet til 1:1

eftermontering og erstatning af konventionel projektørbelysningsteknologi, mens

samme el-installation og poler bevares. Denne bybelysningsserie er designet til

direkte udskiftning af 70W HID-lyskilder, men bruger mindre energi og kræver færre

investeringer end konventionelle installationer. Et snævert udvalg af muligheder gør

det nemt at finde den bedste erstatning for projektbelysning, hvad angår lysudbytte.

Fordele
• Samme lysmængde som din eksisterende konventionelle løsning, samtidig med at

du sparer på energien

• Tempo small projektører i høj kvalitet

• Brugervenlig

Funktioner
• Symmetrisk og asymmetrisk optik til almen områdebelysning

• Lang levetid på 75.000 timer, integreret sikring mod spændingsudsving, høj

slagmodstand IK08, IP65

• Nem og brugervenlig installation med 1 m kabel og IP65-stik

Anvendelsesområder
• Lagre

• Bygninger / butiksfacader

• Landskabsbelysning
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Oplysninger om produktet
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Kode for lampeserie LED42

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Lyskildefarve Neutral hvid

Optikafskærmning/objektivtype Planglas

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

0°

Standardhældningsvinkel, stolpetop 0°

Opadrettet lysudbyttegrad 88

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke CE-mærke

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 30 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspæn

dingsbeskyttelses

niveau indtil 10 kV

differentialtilstand

og 10 kV fælles

tilstand

Lysteknisk

Order Code Full Product Name Lampens lysstrålespedning Optisk type – udendørs

30635300 BVP110 LED42/NW A 39° x 96° Asymmetrisk

30636000 BVP110 LED42/NW S 92° x 91° Symmetrisk
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