Squalo 2
Vlastnosti

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

Rozmery
¡

Univerzální drák umoòuje svítidlo pouít pøímo na sloup
nebo na výloník. Drák dále umoòuje nastavení náklonu
svítidla a 15° po 5° krocích.

305 mm

Univerzální svítidlo urèené pro veøejné osvìtlení
ve mìstech a obcích. Svítidlo lze osadit výbojkami
a do výkonu 150 W. Díky rovnému sklu svítidlo nevyzaøuje
neádoucí svìtlo do horního poloprostoru. Celé svítidlo
má vysoké krytí proti vniknutí vody a neèistot IP 66.
Svítidlo má robustní konstrukci a je vyrobeno z tlakovì
litého hliníku. Optický kryt svítidla je z tvrzeného skla.

IP 66
IP 66
IK 08
230 V - 50 Hz
II. nebo I. (na pøání)
4,7 kg
0,059 m2

300 mm

520 mm

Univerzální drák umoòující instalaci svítidla pøímo
na sloup nebo na výloník o prùmìru od 46 mm
do 76 mm.

Zmìnou pozice výbojky ve svítidle lze dosáhnout optimální
vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení dané komunikace.
Pøístup do svítidla, výmìna výbojky i pøedøadníkové desky
je velice snadná a bez nutnosti pouití náøadí. Svítidlo je
vybaveno odpojovaèem, který po otevøení krytu odpojí
svítidlo od elektrické sítì.

¡
Výbava na prání
- Elektrická tøída I.
- Vypouklé sklo
- Barva RAL

Fotometrie a Svetelné
zdroje
¡
Svítidlo je urèeno pro pouití s vysokotlakými sodíkovými
nebo halogenidovými tubulárními výbojkami 50 W, 70 W,
100 W a 150 W.
Svítidlo se vyrábí s reflektorem 2036.
Optimální vyzaøovací charakteristiky pro osvìtlení daného
prostoru dosáhneme nastavením pozice výbojky ve svítidle.

SQUALO 2 / 70 W / 2036 / D3 / SON-T

Nerezová otevírací spona
Tìleso svítidla
z tlakovì litého hliníku

Silikonové tìsnìní zaruèující krytí celého svítidla IP 66

Hliníkový leštìný reflektor

Squalo 2

Popis svítidla

Odjímatelná pøedøadníková deska
vyrobena z nylonu

Odpojovaè, který pøi otevøení
krytu odpojí svítidlo
od napájecího napìtí

Drák umoòující
nastavení pozice
výbojky ve svítidle
Sealsafe - IP66
optického bloku

Univerzální drák
pro výloník nebo sloup
Monost nastavení náklonu a 15°
po 5° krocích

Optický kryt z rovného skla
(na pøání vypouklé sklo)

Obrázky Realizací
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