
KONDOR LED SR
TERMÉKKÓD: 06108196

Útvilágító lámpatestek kültéri használatra. 
Felépítésük:
Ház és fedél: festett fröccsöntött alumínium 
Oszloprögzítő: poliészter porfestékkel bevont 
fröccsöntött alumínium Ø60, Ø76 mm-es 
oszloptetőre, vagy Ø42-Ø60 mm-es  oszlop-
karra történő felszereléshez
Diffúzor beépített fényterelővel: UV- és hő-
stabilizált, átlátszó technopolimer 
Nagy fényáteresztőképességű polikarbonát 
lencsék a legjobb fényáteresztés érdekében 
Öregedésgátlóval ellátott, igen rugalmas 
szilikon tömítés  
M20x1.5-es kábeltömítés Ø10- Ø14 mm-es 
kábelekhez
Megszakító kapcsoló, amely automatikusan 
bontja a tápfeszültséget a kábelfedél 
kinyitásakor
Több LED-modul kombinációjával előállított 
fénynyaláb
Alumínium hűtőborda
Rozsdamentes acélból készült külső csavarok 
Rozsdamentes acélból készült békazárak 
Galvanizált acél szerelőlap konzol
A "biztonságos fényeloszlási" rendszer 
egyforma fényeloszlást biztosít még LED-
meghibásodások esetén is 
Fényszennyezés szempontjából megfelel az 
UNI 10819 szabványnak és a helyi olasz 
előírásoknak  
Automatikus teljesítménycsökkentéses 
változatok is készülnek
Kérésre szabályozható meghajtók is 
rendelkezésre állnak

Lámpafoglalat: LED
Teljesítmény: N.12 LED - 102 W 
Szín: homokfúvott antracit –
Akzo Nobel
Érintésvédelmi osztály: II. 
Színhőmérséklet: 4000K
Ütésállóság: IK09 12J xx7

cosφ ≥ 0,9
Optika: Road Reflector (útvilágítási reflektor) 
Névleges kimeneti fényáram: 12 480 lm 
Tényleges kimeneti fényáram: 9033 lm 
Élettartam: 50 000 óra
L: 70
Termékkód: 06108196


	KONDOR LED SR
	Series of street luminaires for outdoor use, comprising: Housing and cover in painted die-cast aluminium Pole clamp in die-cast aluminium painted with polyester powder for post top installation Ø 60, Ø 76 or on arms Ø 42 - Ø 60 Diffuser with integrated louvre in UV and heat stabilised transparent technopolymer High-transparency polycabonate lenses for best light transmission Anti-aging silicone gasket with high resiliency Cable gland M20x1.5 for cables Ø 10- Ø 14 mm Switch splitter that automatically disconnects the power supply when the cable cover is opened Light beam obtained by the combination of multiple LED modules Aluminium heat sink Stainless steel external screws Stainless steel attached clips Galvanised steel gear tray bracket The “SECURE LIGHT DISTRIBUTION” system guarantees uniform light distribution even in case of LED failures Compliant with the UNI 10819 Standard and with the Italian regional laws on light pollution Versions with automatic power reduction are available On request, versions with dimmable ballast are available




