
A iluminação básica
para as ruas
EssentialForce

Com eficácia medida de até 150 lm/W e bom desempenho ótico, a família

EssentialForce assegura um bom investimento público e atende aos padrões de

aplicação locais para iluminação de rua.

Benefícios
• Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5.

• Opções de temperatura de duas cores disponíveis (4000K e 5000K)

• Para aplicações de entrada lateral (33 a 48 mm)

• Proteção de surto padrão: 10kV/12kA.

• Driver regulável compatível com CISPR15.

• Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência.

• Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, como Interact City, com um

soquete NEMA 7 de pinos padrão, permitindo o gerenciamento remoto da

iluminação.

Características
• Solução acessível para a Iluminação de estradas e ruas.

• Ótima eficácia medida (de até 150 lm/W)

• Design compacto e leve para facilidade de instalação

• A família EssentialForce obtém uma economia de energia de até 55% em relação

a alternativas de iluminação convencionais, com potencial de economia adicional

quando combinada com sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City).

• Vida útil prolongada: 50.000 horas (@L70B50) a 35 ºC.

Aplicação
• Rotas de tráfego: ruas e avenidas.

• Áreas centrais: parques e praças, faixas de pedestre, ciclovias, estacionamentos.

• Grandes áreas abertas: parques industriais, estacionamentos.
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Avisos e Segurança
• Siga as instruções de montagem fornecidas pelo fabricante.

Detalhes do produto
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