
ParkView LED – en
flexibel armatur för
parker
ParkView LED

I stadsmiljöer vill kunderna ha en armatur som kombinerar diskret elegans med

effektiv drift. Den unika konstruktionen i ParkView LED med klar polykarbonat och

vita lameller ger armaturen en känsla av lätthet och minimalism. Den konformade

kupan med fyra delar, det konformade bländskyddet och basen ger en mjuk

övergång till stolpen. ParkView LED ger en symmetrisk ljusfördelning och de

vertikala lamellerna som riktar ljuset mot marken minskar även spilljuset och

bländningen när de skärmar av ljuskällan. Design: Tegnestuen Bjarne Frost,

Danmark.

Fördelar
• Enhetligt ljusflöde med minimerad bländning och spilljus

• Ett elegant men ändå diskret inslag i stadsmiljöer

Funktioner
• Snygg minimalistisk armatur

• Avbländare finns för asymmetrisk ljusfördelning utan förändring av armaturens

utseende

• Effektiva LED-ljuskällor

Användning
• Parker

• Cykel- och gångbanor

• Torg och öppna platser

• Bostadsområden

specifikationer
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Armatur BPS965

Ljuskälla Inbyggd LED-modul

Effekt 31 upp till 67 W beroende på konfiguration

Ljusflöde 1 755 till 3 614 lm

Ljusutbyte Upp till 54.5 lm/W

Korrelerad

färgtemperatur

3 000 K (varmvitt)

4 000 K (neutralvitt)

Färgåtergivningsindex 83

Bibehållet ljusflöde –

L80F10

70 000 timmar vid 25 ºC

Temperaturintervall vid

drift

–30 till +25 ºC

Driver Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)

Nätspänning 220–240 V/50–60 Hz

Ingående ström 80 A/150 µs

Ljusreglering LumiStep

DynaDimmer

AmpDim

Styrsystem 1–10 V och DALI

Optik Symmetrisk

Optik Bländskydd

Material Skydd och stolpgränssnitt: aluminium

Yttre kon: polykarbonat

Inre kon: polykarbonat

Bländskydd: PMMA

Färg Skydd och stolpgränssnitt:

- Grå (GR) för Ø 60 mm-stolpar

- Svart 200 mörk (BK-200) för Ø 114 mm-stolpar

Underhåll Verktyg krävs för installation av armatur

Installation Montage på stolptopp Ø 60 eller 114 mm armaturstolpe,

levereras med 4 m förmonterad kabel

Rekommenderad montagehöjd: 3–4 m

Standardvinkel för stolptoppsmontage: 0 °

Max SCx: 0,18 m²

Tillbehör Avbländare (för asymmetrisk ljusfördelning)

ParkView LED
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