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Pole-top Luminaires /  Direğe Monte Sokak Armatürleri Serisi

-- Excellent thermal management enables
   fixture to be used until 60W.

-- High thermal performance; product design
   optimised to ensure cool running of LEDs.

-- LED modules and other electronic
   components are thermally optimized that 
   ensures long life time.

-- High efficient optic characterize
   the fixture to be perfect option for outdoor 
   areas of office buildings, shopping malls, 
   campuses and hotels etc.

-- 60W’a kadar soğutma performansına 
   sahip akıllı tasarım.

-- Yüksek performanslı termal soğutucu ile 
   maksimum led ömrü.

-- Doğru optik seçimi ile homojen ışık 
   dağılımı.

-- Yüksek verimli optik seçeneği 
   ürünü ofis binalarının, alışveriş 
   merkezlerinin, otellerin ve kampüs gibi 
   projelerin dış mekanlarında kullanımını 
   uygun kılar.
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Pole-top Luminaires /  Direğe Monte Sokak Armatürleri Serisi

Led Power /  Led Gücü 55W

System Power /  Sistem Gücü 60W

Driving Current / Sürüş Akımı 700mA

Lumen Output /  Lümen Çıkışı 72000LM

Efficiency /  Verimlilik 119lm/W

Led Type /  Led Tipi Cree XTE

Number of Leds /  Led Sayısı 24

Color CCT /  Kelvin 4000K

Color Rendering Index /  Renk Geriverimi 80

Weight / Ağırlık 6.4kg

Advised Pole Height /  Tavsiye Edilen Direk Yüksekliği 4-5mt

VGL 1004
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VGL 1004

-- Street lighting system for use with LEDs.
-- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
-- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
-- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- High visual comfort.
-- Suitable for illumination up to 4-5 meter pole height.
-- High performance optics suitable for streetlighting standards.
-- Replaceable driver unit and control gear with no tool  requirement.
-- High efficiency up to 119lm/W.
-- Dimming option available upon request.

-- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
-- Korozyona dayanıklı aluminyum enjeksiyon gövde.
-- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- Yüksek aydınaltma konforu.
-- 4-5 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
-- Sokak aydınaltma standardlarına uygun verimli optik yapı.
-- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahele edilebilir.
-- 119lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
-- İsteğe bağlı dim seçeneği mevcuttur.


