Maya mini|midi

Technické parametry
Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (sklo):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné): MINI
MIDI
Aerodynamický odpor CxS: MINI
MIDI

IP 66 Sealsafe
IP 44 (MINI: IP 54)
IK 08
230 V - 50 Hz
I. nebo II. (na pøání)
7,5 kg
10,0 kg
0,062 m2
0,08 m2
R

Rozmery
¡

Vlastnosti

Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného rovného
skla. Díky tomu je zabránìno vyzaøování neádoucího
svìtla do horního poloprostoru.
Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Svítidlo je vybaveno Sealsafe systémem, který je zaloen
na principu utìsnìní optické èásti svítidla tak, aby byla
vysoce odolná proti vniknutí vody a prachu. Zaruèuje tak
ochranu optické èásti po celou dobu ivotnosti svítidla.

167 mm (MINI)
190 mm (MIDI)

Univerzální designové svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech, obcích a pro osvìtlení komunikací všech tøíd
s vynikajícími svìtelnì technickými parametry a monosti
pouití výbojky od 50 W a do 250 W.
450 mm (MINI)
550 mm (MIDI)

Standardnì se svítidlo vyrábí pro montá na výloník
o prùmìru 60 mm, ale lze jej vybavit mnoha dalšími typy
drákù, které umoòují jiné typy uchycení (na dotaz).

R

Pøístup do svítidla a výmìna výbojky je velice snadná a bez
nutnosti pouití náøadí.
Barva: AKZO 900, šedá, pískovaná

¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída II.
- Jiný typ reflektoru
- Jiný typ dráku svítidla
- Barva RAL

Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro pouití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami a do 250 W.
Podle zvoleného pøíkonu je svítidlo osazeno paticí E27, E40
nebo PGZ 12.
Svítidlo MAYA MINI se vyrábí s reflektorem 1627 a lze jej
osadit výbojkami a do 150 W.
Svítidlo MAYA MIDI se vyrábí s reflektorem 1954 a lze jej
osadit výbojkami a do 250 W.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Na pøání lze svítidlo osadit LED svìtelnými zdroji s moností
volby výkonu:
32 LED (37 W a 53 W) nebo 48 LED (54 W a 78 W).

MAYA MIDI / 150 W / 1954 / C5 / SON-T

Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku

Sealsafe - IP66
optického bloku
R

Systém Easilok
umoòuje jednoduchý
pøístup k výbojce.
Stlaèením rukojeti
se uvolní patice s výbojkou
a zároveò se odpojí patice
od elektrické sítì
R

Pøístup do svítidla
bez nutnosti pouití
náøadí - pootoèením šroubu

Optický kryt
z rovného skla

Maya mini|midi

Popis svítidla

Obrázky Realizací

20

