
StreetSaver – reduser
kostnader, nyt
kvalitet
StreetSaver gen2

For å overholde EU-regelverket som ble vedtatt i 2015, må kommuner erstatte alle

kvikksølvbaserte lyskilder med kvikksølvfrie lyskilder. Kommunene har imidlertid ofte

begrenset budsjett til å håndtere disse enorme utskiftningsoperasjonene, spesielt i

denne perioden med økonomiske innstramminger. Samtidig er kommunale

myndigheter utsatt for et enormt press for å spare energi og redusere

lysforurensning av nattehimmelen (mange kvikksølvinstallasjoner har en

gjennomsiktig kuppel som sender lyset i alle retninger). StreetSaver er en rimelig

løsning av høy kvalitet som gjør det mulig for kommuner å løse alle disse

problemene ved å skifte ut de kvikksølvbaserte armaturene med LED-systemer – og

ikke minst: Det krever kun begrensede investeringer.

Fordeler
• Rimelig LED-løsning for stolpetopp med god lyseffekt

• Høy produktkvalitet og robust design

• Lang levetid takket være LED-lyskildene med middels effekt og 4 KV

overspenningsvern

Funksjoner
• Dedikert LED-design

• Aluminiumsinnfatning og flatt glass i polykarbonat

• Tilkobling direkte nederst på stolpen takket være kabelen på 6 m

Søknad
• Parker og torg, gågater

• Kommersielle torg, parkeringsplasser

• Boligområder
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Versions

StreetSaver G2

Målskisse

Produkt detaljer
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Armatur lysstråle spredning -

Lyskildefarge Nøytralhvit

Optisk deksel/linsetype Akrylatbasert

mikrolinseoptikk

Optikktype utendørs Symmetrisk

Standardvinkel sidemontering 0°

Standardvinkel på stolpetoppen -

Oppover lyseffektforhold 0

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 
Godkjenning og bruk

CE-merke CE-merke

Brennbarhetsmerke -

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Standard

overspenningsver

n for lysarmatur

inntil 4 kV

differensiell

modus og 4 kV i

vanlig modus

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Lampefamiliekode

31100500 BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P LED25

31101200 BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P LED23
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