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Zasilacz zalany hermetycznie żywicą termoprzewodzącą,
odprowadzającą nadmiar ciepła i gwarantującą szczelność / LED
driver sealed with termo-conductive resin for heat dissipation and
moisture tightness
W zestawie uchwyt do zamocowania lampy na słupie o średnicy
60 mm, regulowany w zakresie +/- 90° / A mounting grip included,
for poles with diameter 60 mm, adjustable within a range +/- 90°
Kolory obudowy - dół biały RAL 9016, góra szary RAL 7045, inne
kolory na życzenie / Standard housing colours - bottom white RAL
9016, top gray RAL 7045, other colours on request
W zestawie klucze ampulowe do montażu / Inlcluded Allen
wrench keys for installation
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Model /
Model

Numer
katalogowy /
Catalogue
number

Moc /
Power

Strumień świetlny* /
Luminous flux*

Źródło światła /
Light source

Podstawowe wymiary /
Basic dimensions

Astreet LED 50

97837

45 W

5125 lm / 4700 lm

LED 35 W (5 x 7 W)

468 x 235 x 101 mm

* Dane źródeł LED bez klosza oraz lampy z kloszem / LED source data without and with diffuser

Stopień ochrony IP66, dzięki wylewanym uszczelkom
poliuretanowym PUR / IP66 protection level, thanks to PUR
formed-in-place gaskets

Wysokiej jakości diody LED Cree zamontowane na PCB
bezpośrednio na zintegrowanych radiatorach / High quality Cree
LEDs mounted on PCB directly on an integrated heat sink

Obudowa z odlewu aluminium z radiatorem w pokrywie górnej /
Housing made of aluminium cast with an integrated heat sink in
upper part

Wymienne źródła światła, prosta i szybka wymiana nie wymaga
narzędzi i odłączenia zasilania / Replaceable light sources, quick
and easy exchange requires neither tools nor mains supply cut off

Numer katalogowy /
Catalogue number

Moc /
Power

Temp. barwowa* /
Colour temperature*

97827

7W

4200 K

Klosz z hartowanego szkła OptiWhite(TM) / Diffuser made of a
tempered OptiWhite(TM) glass

Każde źródło światła zasilone jest osobnym kanałem zasilacza /
Each light source is supplied by a separate power supply channel

97089

7W

6300 K

Membrana dylatacyjna zapobiegająca zbieraniu się wilgoci
wewnątrz obudowy /Expansion membrane to prevent
accumulation of moisture inside the housing

Strumień świetlny pojedynczego źródła - 1025 lm / Luminous flux
of single light source - 1025 lm
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Źródła światła do Astreet LED /Astreet LED light sources

* Inne temperatury barwowe na życzenie / Other colour temperatures on request
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