
Key advantages

-- Clever design complementary to road 
   lighting applications.

-- 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.

-- Correct optical performance; wider column
   spacings, better uniformity.

-- Recommended mounting height: 4-10mt

Kilit Avantajları

-- Akıllı tasarımı ile sokak aydınlatma 
   aplikasyonları için mükemmel seçim.

-- Yüksek performanslı termal soğutucu ile 
   maksimum led ömrü.

-- Tüm elektronik komponentler optimal ısı
   koşullarında çalışarak maksimum ömür
   sağlar.

-- Doğru optik seçimi ile homojen ışık dağılımı
   ve iki direk arası daha uzun mesafe.

-- Tavsiye edilen montaj yüksekliği: 4-10mt
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Pole-top Luminaires /  Direğe Monte Sokak Armatürleri SerisiVGL 1009

 Outdoor street lighting plays an important role to increase the 
quality of our daily life. To meet the safety standards of streets, optimal 
level of light has to be achieved with maximum efficiency. Vegalit VGL 1002 
Garden solution with Led o ers optimal light level with minimum possible 
power consumption.
 VGL 1009 is a simple, economical and reliable LED Lighting 
solution that delivers substantial energy savings compared with conventional 
fixtures. Neutral white light output ensures visual comfort. Lifetime reliability 
is assured with excellent thermal management. Installation is easy, and 
maintenance of driver box can be carried out without the use of tools on the 
pole.
 The LEDs are selected from the best in the world to guarantee top 
performance in terms of lifetime, unaltered colour and energy efficiency. 
 VGL 1009 complies with international standards including no 
photobiological risk in accordance with EN 62471:2008

 Sokak aydınlatma armatürleri şehirlerdeki yaşam kalitesini yükselten 
bir faktördür. Güvenlik açısından cadde ve sokaklarda belli bir aydınlatma 
seviyesi sağlanmalıdır. Vegalit VGL 1009 Led sokak aydınlatma çözümü optimal 
aydınlatma seviyesini mümkün olan en tasarruflu yöntemle sağlar.
 VGL 1009 basit, ekonomik ve güvenilir Led'li sokak aydınlatma 
armatürüdür ve konvansyonel sokak armatürlerine oranla yüksek 
tasarrufludur. Ilık beyaz ışık çıkışı görsel konfor sağlar. Mükemmel termal 
performans ile uzun ömürlüdür. Montajı kolaydır ve trafo arıza müdahalesi 
direk üzerinde alet gerektirmeden yapılabilir.
 Uluslararası normlara uygun yüksek performanslı ve ömürlü ledler 
tercih edilmektedir. 


