
En
direktersättningslösni
ng för alla projekt där
ljuset är A och O
CoreLine Tempo liten

CoreLine Tempo Small är en serie högeffektiva armaturer för direktersättning av

konventionell teknologi utan att befintliga elanslutningar och stolpar behöver bytas

ut. Den har lägre energiförbrukning än konventionella installationer och kräver

mindre investeringar. Ett begränsat antal valmöjligheter gör det lätt att hitta exakt

samma belysningsstyrka. Den lättinstallerade CoreLine Tempo Small erbjuder ett

systemljusflöde som täcker många olika användningsområden och levereras med

både asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda.

Fördelar
• Ger samma ljusnivåer som din befintliga, konventionella lösning samtidigt som du

sparar energi

• Högkvalitativ strålkastarbelysning

• Lättanvänd

Funktioner
• Symmetrisk och asymmetrisk optik för belysning av allmänna områden

• Lång livslängd på 75 000 timmar, inbyggt överspänningsskydd, hög slagtålighet

IK08, IP65

• Plug and play-installation med 1 m kabel och kontaktdon med IP65

Användning
• Lagerlokaler

• Byggnader/butiksfasader

• Landskapsarkitektur
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Måttskiss

Produktinformation
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Lampfamiljskod LED42

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Ljuskällans färg Neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp Plant glas

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage 0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 88

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning CE-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Glödtrådstest Temperatur

650 °C,

varaktighet 30 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 10 kV

differentialläge

och 10 kV vanligt

läge

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Armaturens ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

30635300 BVP110 LED42/NW A 39° x 96° Asymmetrisk vänster

30636000 BVP110 LED42/NW S 92° x 91° Symmetrisk (S)
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