
ParkView LED – et
fleksibelt parkarmatur
ParkView LED

I byomgivelser ønsker man et armatur som kombinerer diskret eleganse med effektiv

drift. ParkView LED har en unik konstruksjon av klar polykarbonat og hvite lameller

som gir armaturen et lett og minimalistisk preg. Det kjegleformede, firedelte dekselet

og den kjegleformet ventilasjonsåpningen og sokkelen gir en jevn overgang til

søylen. ParkView LED gir symmetrisk lysspredning, og de vertikale lamellene, som

retter lyser nedover, fjerner også lyslekkasje og skjermer lyskilden for minimal

blending. Design: Tegnestuen Bjarne Frost, Danmark

Fordeler
• Ensartet lyseffekt med minimal blending og lyslekkasje

• Et elegant og diskret element i byomgivelser

Funksjoner
• Stilig, minimalistisk armatur

• Blendebeskyttelse tilgjengelig for asymmetrisk lysspredning – forandrer ikke

armaturens utseende

• Effektive LED-er

Søknad
• Parker

• Sykkel- og gangstier

• Torg og plasser

• Boligområder

spesifikasjoner

Type BPS965

Lyskilde LED-modul for innbygging

Effekt 31 til 58 W, avhengig av konfigurasjon

Lysytelse 1755 til 3614 lm

Lyseffekt Opptil 54.5 lm/W
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Fargetemperatur 3000 K (varmhvit)

4000 K (nøytral hvit)

Fargegjengivelse 83

Vedlikehold av

lumeneffekt – L80F10

70 000 timer ved 25 ºC

Driftstemperatur -30 til +25 ºC

Driver Innebygd (selvforkoblet LED-modul)

Nettspenning 220-240 V / 50-60 Hz

Innkoblingsstrøm 80 A / 150 μs

Dimming LumiStep

DynaDimmer

AmpDim

Kontrollsysteminput 1–10 V og DALI

Optikk Symmetrisk

Optisk element Lamell

Materialer Deksel og mastegrensesnitt: presstøpt aluminium

Ytre kjegle: Polykarbonat

Indre kjegle: Polykarbonat

Lamell: PMMA

Farge Deksel og mastegrensesnitt:

- Grå (GR) for Ø 60 mm-master

- Svart Noir 200 Sablé (BK-200) for Ø 114 mm-master

Vedlikehold Verktøy som trengs til installasjon av armaturen

Montering Ø 60 mm- eller Ø 114 mm-mast til montering på stolpe eller i

veggbrakett, leveres med 4 m forhåndsmontert kabel

Anbefalt monteringshøyde: 3–4 m

Standardvinkel på stolpetoppen: 0º

Maks SCx: 0,18 m²

Tilbehør Blendebeskyttelse (for asymmetrisk lysfordeling)

ParkView LED
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