Lighting

UNIUrban
BDP461 LED100 WW 110-277V TS
UNIUrban é ideal para a iluminação urbana em calçadas, parques, jardins, áreas
residenciais e shoppings. Seu design requintado e elegante, porém clássico, é
adequado não apenas para cidades modernas, mas também para arquitetura
histórica.

Dados do produto
Dados técnicos de luz

Informações gerais
Cor da fonte de luz

WW

Ângulo de inclinação standard no topo da

Fonte de luz substituível

Não

coluna

Controlador incluído

Sim

Tipo de acessório de lente/difusor ótico

PC-MLO [ Óptica com microlente de

Dados elétricos e de operação

policarbonato]

Tensão de entrada

110-277 V

Interface de controle

-

Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Conexão

Flying leads/wires

Fator de potência (Mín.)

0.95

Cabo

C200

Proteção/Classe IEC

CLI (I)

Controles e dimerização

Marca de inflamabilidade

NO [ Não]

Regulável

Marca CE

CE

Emissão de luz constante

No

Dados mecânicos e de compartimento

Tipo de mecanismo da fonte de luz

LED

Material do compartimento

ALU

Classe de facilidade de manutenção

Classe A, luminária equipada com

Material de lente/tampa óptica

GT

peças reparáveis (quando aplicável):

Dispositivo de montagem

60P [ Topo de poste com diâmetro de

placa de LED, driver, unidades de
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-

Não

60 mm]

controle, dispositivo de proteção

Acabamento da lente/difusor ótico

Clear

contra picos, óptica, tampa frontal e

Altura geral

620 mm

peças mecânicas

Diâmetro geral

488 mm

Cor

Cinza

Dados sujeitos a alteração

UNIUrban

Aprovação e aplicação

Dados do produto

Código de proteção de entrada

IP65 [ IP65]

Código do produto completo

911401727482

Código de proteção mecânica contra impactos

IK08 [ IK08]

Nome de produto da encomenda

BDP461 LED100 WW 110-277V TS

Código de encomenda

911401727482

Código de encomenda local

911401727482

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Fluxo luminoso inicial

10000 lm

Numerador — Quantidade por embalagem

1

Tolerância do fluxo luminoso

+/-10%

Numerador — Embalagens por caixa exterior

1

Eficiência da luminária LED inicial

100 lm/W

Material SAP

911401727482

Temperatura de cor correlacionada inicial

3000 K

Peso líquido (peça)

11,449 kg

Índice de reprodução de cor inicial

≥70

Potência de entrada inicial

100 W

Tolerância de consumo de energia

+/-10%

Condições de aplicação
Intervalo de temperatura ambiente

-40 to +50 °C

Desenho dimensional

UNIUrban BDP461/BGP461/BSP461/BSS461
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