
En 1:1-erstatning til
ettermontering for
alle prosjekter der
belysning virkelig
betyr noe
Coreline tempo small

CoreLine Tempo Small er en serie med svært effektive lysarmaturer designet for 1:1-

ettermontering av konvensjonell flombelysningsteknologi, samtidig som den samme

elektriske installasjonen og stolpene beholdes. Denne urbane belysningsserien er

utviklet for direkte erstatning av 70 W HID-lamper, men bruker mindre energi og

krever mindre investeringer enn konvensjonelle installasjoner. Et begrenset utvalg av

tilbehør gjør det enkelt å finne den beste lux-for-lux-erstatningen for ditt prosjekt.

Fordeler
• De samme lysnivåene som din eksisterende konvensjonelle løsning samtidig som

du sparer energi

• Førsteklasses small tempo-flombelysning

• Enkel å bruke

Funksjoner
• Symmetrisk og asymmetrisk optikk for generell områdebelysning

• Lang levetid på 75 000 timer, integrert overspenningsvern, høy motstand mot støt

IK08, IP65

• Plug-and-play-montering med 1 m kabel og IP65-kontakt
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Søknad
• Lager

• Bygninger/butikkfasader

• Landskapsarkitektur

Versions

Coreline tempo small-BVP110

Målskisse

Produkt detaljer
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lampefamiliekode LED42

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Lyskildefarge Nøytralhvit

Optisk deksel/linsetype Flatt glass

Standardvinkel sidemontering 0°

Standardvinkel på stolpetoppen 0°

Oppover lyseffektforhold 88

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 
Godkjenning og bruk

CE-merke CE-merke

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

650 °C, varighet

30 sek

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Standard

overspenningsver

n for lysarmatur

inntil 10 kV

differensiell

modus og 10 kV i

vanlig modus

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Armatur lysstråle spredning Optikktype utendørs

30635300 BVP110 LED42/NW A 39° x 96° Asymmetrisk

30636000 BVP110 LED42/NW S 92° x 91° Symmetrisk
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