Lighting

StreetSaver – spara
pengar och njut av
kvalitet
StreetSaver andra generationen
För att uppfylla EU-förordningarna som fastställdes 2015 måste kommuner byta ut
alla kvicksilverbaserade lampor mot lampor utan kvicksilver. Kommunerna har dock
ofta begränsade budgetar för att hantera detta omfattande arbete, särskilt med
tanke på det rådande ekonomiska klimatet. Samtidigt måste man spara energi och
bevara nattmiljön genom att minska spilljuset – många kvicksilverlösningar har en
genomskinlig kupa, som släpper ut ljuset i alla riktningar. StreetSaver är en
högkvalitativ lösning som är ett perfekt LED-alternativ till de kvicksilverbaserade
armaturerna – och viktigast av allt, den är mycket prisvärd.

Fördelar
• Prisvärd LED-stolptoppslösning med bra ljusprestanda
• Hög produktkvalitet och robust design
• Lång livslängd tack vare medelhög effekt och 4 KV överspänningsskydd

Funktioner
• Genomtänkt LED-design
• Armaturhus i aluminium och plant glas i polykarbonat
• Anslutning direkt i stolpens nedre del tack vare dess 6 m långa kabel

Användning
• Parker och shoppingcenter, gångvägar
• Shoppingcenter, parkeringsplatser
• Bostadsområden

specifikationer

Product family leaflet, 2022, November 21

data som kan komma att ändras

StreetSaver andra generationen

Typ

BPP008

Ingående ström

2.56A

Ljuskälla

Integrerad LED-modul

Dimning

Nej

Effekt

27W

Optik

Symmetrisk

Spridningsvinkel

Inte tillämpligt

Optik

Optik för bred väg

Ljusflöde

2500 lm (4000 K)

Optisk kupa

Opaliserad polykarbonatkupa/kåpa

2300 lm (3000 K)

Material

Armaturhus: pressgjutet aluminium

Ljusutbyte

Korrelerad

93 lm/W (4000K)

Optikskydd: polykarbonat, opal

85 lm/W (3000K)

Färg--

Armaturtak: mörkgrått, ungefär RAL 7043 (GR)

3000 eller 4000K

Anslutning

6 m kabel

Underhåll

Inget underhåll behövs

Installation

Stolptopp Ø 60 mm

färgtemperatur
Färgåtergivningsindex

Nominell livslängd –

> 70, 4000 K
> 80, 3000 K

Fördragen med 6 m lång kabel möjliggör anslutning direkt i

50000 timmar vid 35 °C

stolpens nedre del

L70B50

Rekommenderad montagehöjd: 3–6m

Temperaturintervall vid -40°C < T

Projicerad yta: 0,115 m²

drift

Kommentarer

Armaturen levereras färdig att installeras, tack vare den 6 m

Driftdon

Inbyggt (integrerat i LED-modul)

långa kabeln som möjliggör direkt anslutning i kopplingsboxen

Nätspänning

220–240V/50–60Hz

på stolpens nedre del

Produktinformation
StreetSaver_G2-DPP.tif
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StreetSaver andra generationen

Allmän information

Användning och godkännande
Skyddskod för mekanisk påverkan

IK08

Order Code

Full Product Name

Lampfamiljskod

Överspänningsskydd (vanligt/

Armatur med

31100500

BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P

LED25

differentiellt)

överspänningssky

31101200

BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P

LED23

dd upp till 4 kV
differentiell
impedans och
4 kV vanlig
impedans

Styrenheter och dimring
Dimbara

Nej

Allmän information
Armaturens ljusfördelning

-

CE-märkning

CE märkning

Ljuskällans färg

Neutralvit

Optikavskärmning/linstyp

AC-MLO

Driftdon ingår

Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet

-

Utbytbar ljuskälla

Nej

Antal driftdonsenheter

1 enhet

Optiktyp

symmetrisk

Ljusteknik
Standardvinkel för sidoingång

0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage

-

Uppåtriktat ljusflödesförhållande

0

Mekanik och armaturhus
Färg

Aluminium och
grå

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Order

Full Product

Init. korr.

Initialt

Initialt

Order

Full Product

Init. korr.

Initialt

Initialt

Code

Name

färgtemperatur

färgåtergivningsindex

ljusflöde

Code

Name

färgtemperatur

färgåtergivningsindex

ljusflöde

31100500

BPP008 LED-

4000 K

70

2500 lm

31101200

BPP008 LED-

3000 K

80

2300 lm

MP 740 PSU I

MP 830 PSU I

GR 60P

GR 60P

© 2022 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller
fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på
användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt
erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

www.lighting.philips.com

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

2022, November 21 - data som kan komma att ändras

