Lighting

Alsidig og
omkostningseffektiv
LED-belysning
ClearWay gen2
Med ClearWay Gen2 kan du drage fordel af LED-teknologien helt fra starten. Dette
nye 2. generationsarmatur er baseret på klassisk styrke og designet til at reducere de
samlede omkostninger yderligere. ClearWay Gen2 forbedrer gadebelysning
betydeligt i forhold til konventionel belysning. Denne ClearWay serie af økonomiske
løsninger til bybelysning er ideel til nyanlagte gader og renovering af eksisterende
installationer; den tilbyder både klart kvalitetslys og betydelige besparelser på
energi- og vedligeholdelsesomkostninger. Kort sagt er ClearWay Gen2
ensbetydende med fremragende lyskvalitet med alle de fordele, som LED bringer –
herunder energibesparelser og lang levetid. Her er fordelene dog pakket ind i et
endnu tyndere og lettere design, som gør installationen utrolig nem.

Fordele
• En bred vifte af fordele i et enkelt armatur
• Nemt at installere
• Lave startomkostninger
• Fornuftige samlede ejeromkostninger
• Signify Service tag (unik QR-identifikation) til vedligeholdelse, installation og
reservedelsinformation

Funktioner
• Ét fleksibelt design, der tilbyder forskellige muligheder afhængigt af
anvendelsesformålet
• Inkluderer en dedikeret belysningsløsning, der bibeholder den mørke nattehimmel
• Kompakt og effektivt design
• Hældningsindstilling uden behov for at åbne afskærmningen
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Anvendelsesområder
• Veje i byer og boligområder
• Cykelstier og fortove
• Mindre veje
• Parkeringspladser

Specifikationer
Omgivende temperatur -40 til +50 °C

Indgangsfrekvens

50 til 60 Hz

Armatur til

Indgående spænding

220 to 240 V

Lyskildefarve

740 Neutral hvid

Udskiftelig lyskilde

Ja

Materiale

Armaturhus: formstøbt aluminium

Optik

No | -

42° x 44°

strålespredning
Armaturets primære

grå

farve
Tilslutning

Push‑in-stik (Push‑in-stik)

Dæmpning

Ja

Driver

Strømforsyning med DynaDimmer (Strømforsyning med

Sikring mod

Armatursikring mod spændingsudsving op til 6kV

DynaDimmer)

spændingsudsving

differentialtilstand og 8 kV fælles tilstand

136, 137 lm/W

Armaturhus med

Standardhældningsvinkel, stolpetop:

hældningsvinkel

0°Standardhældningsvinkel, sidemontering: 0°

Type

BGP307

Indledende LED-

Lysfordeling

armaturvirkningsgrad
Startlysstrøm

2856 lm, 3696 lm

Versions

ClearWay gen2 - LED Module 2500 lm
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Generelle oplysninger

Anvendelsesbetingelser
Maks. dæmpningsniveau

Programmerbar

Godkendelse og anvendelsesområde
Kode for mekanisk slagfasthed

IK09

Sikring mod spændingsudsving

Armatursikring

(fælles/differential)

mod

Order Code

Full Product Name

Lyskildeserie – kode

62310100

BGP307 LED35/740 II DM MSP CLO-LS-8 D18

LED35

62311800

BGP307 LED45/740 II DM MSP CLO-LS-8 D18

LED45

spændingsudsvin
g op til 6 kV
differentialtilstand
og 8 kV fælles
tilstand

Lysstyringssystemer og dæmpning
Dæmpbar

Ja

Generelle oplysninger
Armatur til lysstrålespredning

42° x 44°

CE-mærke

CE-mærket

Lyskildefarve

740 Neutral hvid

Optikafskærmning/linsetype

FG

Driver medfølger

Ja

Mærke for brændbarhed

-

Udskiftelig lyskilde

Ja

Antal forkoblingsenheder

1 enhed

Optiktype

Lysfordeling,
ekstra bred 10

Produktseriekode

BGP307

Service-kode

Ja

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
Indledende korreleret farvetemperatur

4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks

70

Lysteknisk
Standardhældningsvinkel,

0°

sidemontering
Standardhældningsvinkel, stolpetop

0°

Grad af opadrettet lysudbytte

0

Mekanik og armaturhus
Farve

grå

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
Order Code

Full Product Name

Startlysstrøm

Order Code

Full Product Name

Startlysstrøm

62310100

BGP307 LED35/740 II DM MSP CLO-LS-8 D18

2856 lm

62311800

BGP307 LED45/740 II DM MSP CLO-LS-8 D18

3696 lm
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