Kompaktní svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích s monosti pouití výbojky 50 W
nebo 70 W. Svítidlo je vhodné pro osvìtlení komunikací
niších tøíd.

Krytí optické èásti:
Krytí elektrické èásti:
Odolnost proti nárazu (PC):
Napájecí napìtí:
El. tøída izolace:
Hmotnost (prázdné):
Aerodynamický odpor CxS:

IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
I.
1,7 kg
0,040 m2

Rozmery
¡
48 mm
(60 mm s redukcí)

Nano 1
Vlastnosti

Technické parametry

145 mm

Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt je vyroben z polykarbonátu.
Krytí celého svítidla proti vniknutí vody a neèistot je IP 66.
382 mm

Svítidlo je urèeno pro montá na výloník o prùmìru
48 mm nebo 60 mm (s redukcí). Pomocí speciálního dráku,
který doplòuje tvar svítidla, lze svítidlo namontovat pøímo
na sloup o prùmìru 60 mm.

¡
Výbava na prání

Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.

- Hliníkový spodní díl svítidla
se sklenìným krytem optické èásti

190 mm

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

Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro pouití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W a 70 W
s paticí E27.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 2050.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.
Pro kadý pøíkon lze nastavit výbojku do 3 rùzných poloh
vùèi reflektoru.

NANO 1 / 70 W / 2050 / medium / SON-T

Uzavírací klip
ze slitiny hliníku
v barvì svítidla

Tìleso svítidla z tlakovì
litého hliníku

Nano 1

Popis svítidla

Vysoce úèinný hliníkový
reflektor 2050
Patice výbojky E27 s moností nastavení
pozice výbojky vùèi reflektoru

Odjímatelná pøedøadníková deska

Optický kryt z polykarbonátu

Drák svítidla pøímo na sloup
o prùmìru 60 mm. Tvar dráku
je navren tak, aby doplòoval
tvar svítidla
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