
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
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Armaturens ljusstrålefördelning -

Ljuskällans färg Neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp Mikrolinsoptik av

akrylat

Optiktyp utomhus Symmetrisk (S)

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning CE-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 4 kV

differentialläge

och 4 kV vanligt

läge

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod

31100500 BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P LED25

31101200 BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P LED23
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