
60mm átmérőjű oszlopcsúcsra szerelhető parkvilágító lámpatest E27 
fejű, max. 30W teljesítményű retrofit LED-lámpa vagy kompakt fénycső, 
illetve 70W-os nagynyomású nátriumlámpa működtetésre.
Hatszögletű lámpatest-aljzat: présöntött alumínium, fekete poliészter 
porfestékkel bevonva.
Diffúzor: 3,5mm vastagságú fehér PMMA
A diffúzort fedő kör alakú tetőrész: vandálbiztos, korrózióálló üvegszál-
erősítésű fekete nylon 
Szilikon tömítés, rozsdamentes acélból készült csavarok

Ø60mm pole top mounted park lighting luminaire for the operating of
E27 cap max.30W retrofit LED lamps, CFLs or 70W HPS lamps.
Hexagonally shaped base: die-cast aluminium with black polyester 
powder coiting
Diffuser: 3.5mm thick white PMMA
Circular shaped cone covering gear tray: vandal and corrosion resistant 
black nylon-fibreglass
Silicone gaskets, stainless steel screws
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Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes

Típus Fényforrás Energiahatékony- Fej Méretek Tömeg Termékkód
Type Light Source sági osztály* Cap Dimensions Mass Product Code

EEC* (mm) (kg)

BARCELLONA 515/B 1xmax. 30W kompakt fénycső vagy LED / CFLor LED A E27 Ø515x505 – 1-28-10-1290
BARCELLONA 515/B-70 1x70W nagynyomású Na-lámpa / HPS lamp A E27 Ø515x505 – 1-28-16-0056
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