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CiviTEQ
Et stor LED-armatur til vejbelysning med 72 LED'er styret
ved 500mA med Gade og komfortoptik.. Isolationsklasse II,
IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium, pulverlakeret
lysegrå (RAL 9006). Afskærmning: hærdet plan glas.
Skruer: rustfrit stål, Ecolubric®-behandlet. Leveres med
Ø60 mm studsadapter, der kan monteres på mastetop
(0°/5°/10° hældning) eller sideindgang (-20°/-15°/-10°/-5°/0°
hældning). Udstyret med strømbesparelseskredsløb, der er
i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Det kan
deaktiveres ved installation med en lettilgængelig intern
knap. Komplet med 4000K LED.
Dimensioner: 580 x 230 x 160 mm
Total effekt: 109 W
Lysudbytte fra armatur: 15414 lm
Armaturvirkningsgrad: 141 lm/W
Vægt: 9,6 kg
Scx: 0.115 m²
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Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af
teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og
tilsluttet belastning til ±10 %. Farvetemperaturen er underlagt en tolerance på op til +/-150 Kelvin fra den nominelle værdi. Medmindre andet er angivet, gælder
værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.
Det gælder for de fleste produkter, at når ét LED-punkt svigter, svækker det ikke lyskildens funktionelle ydelse og er derfor ikke klagegrund.Medmindre andet
fremgår, er alle Thorn LED-produkter velegnet til ubegrænset brug (mærkedata RG0 eller RG1) med hensyn til sikkerhed ved fotosyntetisk blå lys (ICE/EN60698-1).
Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående
varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting
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