OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO LED

SERIA ST-52 (korpus mały)

Opis ogólny:
- Oprawa przeznaczona do oświetlenia dróg krajowych, powiatowych, gminnych i osiedlowych przy
jednoczesnym spełnieniu normy PN EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg”;
- Skuteczność świetlna sięgająca 161 lm/W, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy diod i zasilaczy;
- Znacząco obniża zużycie energii elektrycznej względem opraw sodowych jak i obecnie dostępnych na rynku
opraw LED;
- Bezprzewodowa (868MHz – 2.4 GHz) oraz przewodowa komunikacja z systemami zarządzania oświetleniem;
- Szczelna (IP66) i odporna na uderzenia mechaniczne (IK09);
- Przebadana przez laboratorium TUV, certyﬁkat ENEC;

Parametry konstrukcyjne:
- Aluminiowy korpus (odlew) malowany proszkowo (RAL);
- Beznarzędziowe otwieranie oprawy;
- Komora zasilacza oddzielona od komory optycznej;
- Soczewki wykonane z odpornego na UV tworzywa PMMA;
- Szkło hartowane płaskie;
- Uchwyt montażowy o średnicy do 60mm, regulowany +/- 15o;
- Montaż na wysięgniku oraz na trzpieniu słupa;
- Gniazdo NEMA umieszczone na powierzchni korpusu;
- Odłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia oprawy;
- Zawór wyrównujący ciśnienie między oprawą, a otoczeniem;
- Szczelność IP66, odporność mechaniczna IK09;

Parametry elektryczne:
- Pobór mocy oprawy w obszarze od 15W do 70W;
- Zasilanie 200 – 240V, 50Hz;
- II oraz I klasa ochronności;
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV;
- Zabezpieczenie termiczne;
- W pełni programowalne, inteligentne zasilacze 1-10V oraz DALI;
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Parametry optyczne i fotometryczne:
- Rozsył światła kształtowany przez układ soczewkowy;
- Różne warianty rozsyłów światła;
- Wysoka skuteczność świetlna oprawy do 161 lm/W;
- Wysoki strumień świetlny oprawy do 22500 lm;
- Wskaźnik oddawania barw Ra > 70;
- Temperatura barwowa 3000K, 4000K, 5000K.

Pozostałe parametry, funkcje i informacje:
- Możliwość zaprogramowania w zasilaczach funkcji CLO, Virtual Midnight, Soft Start;
- Możliwość zaprogramowania dowolnej mocy oprawy max. do 150W;
- Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA umożliwia współpracę z różnymi sterownikami IoT;
- Trwałość diod L90 >100 000h;
- Trwałość zasilaczy >100 000h;
- Wymiary i masy oprawy:
Mały korpus (do 70W): H=112mm, L=525mm, W=255mm, masa 5,5kg;

- Oprawa spełnia wymóg bezpieczeństwa fotobiologicznego panelu LED zgodnie z normą EN62471,
produkt wyłączony z grupy ryzyka;
- Oprawa zgodna z standardami EN 60598-2-3/A1:2011,EN 60598-1:2015+A1:2018,spełnia wymogi dyrektywy
EU 244/245/2009;
- Posiada deklaracje/certyﬁkat CE,ENEC,RoHS-2. Spełnia dyrektywę
oraz dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30UE.

niskonapięciową LVD 2014/35/UE

Zastrzega się błędy w druku, pomyłki i zmiany techniczne. Rysunki techniczne i ilustracje produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić
się od oryginału. Ciągłe innowacje technologiczne produktu mogą prowadzić do zmian danych technicznych bez podania przyczyn.
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