
CoreLine tempo
medium – til ethvert
projekt, hvor lys
spiller en stor rolle,
beregnet til 1:1
eftermontering
CoreLine tempo medium

Coreline tempo medium lever op til løftet fra Coreline om innovative, brugervenlig

projektørbelysning i høj kvalitet. Et begrænset udvalg gør det nemt at finde den

bedste erstatning til udskiftning af konventionelle teknologier og direkte udskiftning

af 100 W og 150 W HID-lamper. CoreLine tempo medium tilbyder lumenpakker til

mange forskellige anvendelsesområder samt et udvalg af højtydende asymmetrisk

og symmetrisk optik. Installation af LED-projektørbelysning er simpel takket være

det U-formede universalbeslag og det eksterne 3-polede lynstik. Det er en ideel

løsning til projektørbelysning af udendørsmiljøer såsom industri-/kommercielle

områder, parkeringspladser mv.

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

du sparer på energien

• Tempo-serie projektører i høj kvalitet

• Brugervenlig

• Mulighed for asset management og/eller trådløs lysstyring
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Funktioner
• Lysfordelinger på alle Ledgine O platforme, lumenpakker på 8000 lm op og 12000

lm

• Tilgængelig beskyttelse mod hav og svømmebassin

• Lang levetid på 75.000 timer, indbygget sikring mod spændingsudsving, mulighed

for ekstraenhed til sikring mod spændingsudsving, høj slagmodstand IK08, IP66

• Nem og brugervenlig installation med 1 m kabel og IP66-stik, vandret beslag til

stolpetopmontering

• Kan tilsluttes til Interact City og Interact Sports rekreative anlæg takket være dets

SR-fatning

Anvendelsesområder
• Indendørs multifunktionelle gymnastiksale og svømmehaller

• Udendørs rekreative idrætsbaner f.eks. basketbaner mv.

• Havne, lufthavne, parkeringspladser

Versions

Coreline Tempo Medium-BVP125 Led120

Målskitse
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Oplysninger om produktet
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Produktseriekode BVP125

 
Lysteknisk

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Optikafskærmning/objektivtype Planglas

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

0°

Standardhældningsvinkel, stolpetop 0°

Opadrettet lysudbyttegrad 0

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspæn

dingsbeskyttelses

niveau indtil 6 kV

differentialtilstand

og 8 kV fælles

tilstand

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Kode for lampeserie

45588000 BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED80-4S

45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED80-4S

45587300 BVP125 LED120-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LED120-4S

45589700 BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3 LED120-4S

Lysteknisk

Order Code Full Product Name

Lampens

lysstrålespedning

Optisk type –

udendørs

45588000 BVP125 LED80-4S/740 PSU

OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° Asymmetrisk

45590300 BVP125 LED80-4S/740 PSU

S ALU C1KC3

69° x 25° Symmetrisk

Order Code Full Product Name

Lampens

lysstrålespedning

Optisk type –

udendørs

45587300 BVP125 LED120-4S/740

PSU OFA52 ALU C1KC3

9° - 41° x 102° Asymmetrisk

45589700 BVP125 LED120-4S/740

PSU S ALU C1KC3

69° x 25° Symmetrisk
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