
Micenas gen2 LED –
en modern tolkning av
den klassiska
gatlyktan
Micenas LED

Micenas LED är en elegant kombination av modern design och klassisk inspiration

som passar lika bra i nya som traditionella stadsmiljöer. Den energieffektiva

LEDGINE-O-enheten ger högre ljusflöde och längre livslängd, och armaturen har fått

behålla sin ursprungliga form för behaglig stämningsbelysning. Armaturhuset har en

texturerad svart ytbehandling som framhäver den tidlösa designen och smälter

perfekt in i väggar och fasader. Välj bland ett flertal särskilda montagefästen för

garanterat estetisk integration av såväl armatur som stolpe.

Fördelar
• Modern design med klassisk inspiration

• Högeffektiv LEDGINE-O-enhet

• Lätt att underhålla

Funktioner
• Effektiv LED-armatur med en mängd olika dimringsalternativ

• Brett utbud högeffektiv optik

• Välj bland flera olika fästen (Faro, Solis, ...)

Användning
• Stadskärnor och historiska miljöer

• Sidogator och gator i bostadsområden

• Torg, parker och lekplatser

• Cykel- och gångbanor
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specifikationer

Armatur BDP791 (stolptoppsversion)

BSP791 (version för nedpendlat montage)

Ljuskälla Integrerad LED-modul

Effekt 13,1 till 87 W beroende på konfigurationen

Ljusflöde 1 106 till 7 268 lm beroende på konfigurationen

Ljusutbyte 72 till 100 lm/W beroende på konfigurationen

Korrelerad

färgtemperatur

3 000 K eller 4 000 K

Färgåtergivningsindex 70 (för 4 000 K)

80 (för 3 000 K)

Bibehållet ljusflöde

L80F10:

80 100 timmar vid T

59 300 timmar vid T

Temperaturintervall vid

drift

–20 till +35 ºC

Driver Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)

Nätspänning 220–240 V/50–60 Hz

Ljusreglering CLO

DynaDimmer

SDU-ljusreglering

Nätspänningsljusreglering (AmpDim)

RF (radiofrekvensföreskrifter)

DALI-ljusreglering

Fotocell: minicell och Starsense Wireless

Styrsystem 1–10 V

specifikationer

Optik Smalstrålande Optiflux för ME-klassad väg (OFR2)

Medelstrålande Optiflux S-klassad väg (OFR4)

Mycket bredstrålande Optiflux för S-klassad väg (OFR6)

Smalstrålande Optiflux för S-klassad väg (OFR7)

Symmetrisk ljusfördelning för väg (DS)

Glas Plant glas, klart

Glas, frostat

Material Armaturhus: gjutet aluminium, korrosionståligt

LED-modul: strängsprutat och gravitationsgjutet aluminium

Adapterstycke: pressgjuten aluminium

Linser: PMMA

Packning: silikongummi

Färg Svart: texturerad eller matt

Andra RAL-färger eller AKZO Futura-färger finns vid förfrågan

Anslutning 3-polig Wieland-koppling

Underhåll Armaturen öppnas med 2 skruvar (M5)

Armaturen underhålls i öppen position med hjälp av ett smalt

verktyg

För åtkomst till styrsystemet krävs verktyg. Öppna

monteringsplattan (6 M5-skruvar) och ta sedan bort drivern

genom att lossa tre M4-skruvar.

LED-modulen kan bytas direkt efter att armaturen öppnats och

monteringsplattan tagits bort

LED-modulen kan bytas på plats

Installation Toppmontage: för mässingsgängad del 1" G

För montage på stolptopp: axiell ingång Ø 60–76 mm med

adapterstycke (stolparm)

Nedpendlat montage med mässingsgängad del 1" G

Rekommenderad montagehöjd: 4–7 m

Max SCx: 0,109 m²

Tillbehör Väggfäste

Särskilda stolpar och fästen för olika montagemöjligheter
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Versions

IJM-1 - LED EconomyLine 8000 lm

Produktinformation

Micenas_LED-BDP791-DP01.tif Micenas_LED-BDP791-DP02.tif

Micenas_LED-BDP791-DP03.tif Micenas_LED-BDP791-DP04.tif

Micenas_LED-BDP791-DP05.tif Micenas_LED-BDP791-DP06.tif
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Produktinformation

Micenas_LED-BDP791-DP07.tif Micenas_LED-BDP791-DP08.tif
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