
Nádherně stylové, ale
současně i klasické a
univerzální městské
osvětlení
UNIUrban

Řešení UNIUrban se ideálně hodí pro osvětlení chodníků, parků, zahrad, obytných

čtvrtí nebo nádvoří nákupních center. Nádherně stylové, ale současně i klasické

provedení není vhodné pouze do moderních měst, ale i pro osvětlení historické

architektury.

Výhody
• Nádherně stylové, ale současně i klasické provedení, které zkrášlí váš prostor

• Nejmodernější LED a předřadníky vám zajistí lepší výkon a spolehlivost osvětlení

• Pohodlí a bezpečí do městského prostředí

• Orientované na budoucnost

Vlastnosti
• 5 dalších vzhledových variant

• 3 varianty příkonu – 33 W, 65 W a 100 W
• 3000K/4000K CCT, 100+ lm /watt pro úsporu energie

• 3 varianty montáže – na výložník, na sloup nebo závěsně

• 3 varianty vyzařování světla – symetrické, asymetrické a všesměrové

• Profesionální konstrukce podle standardů IP65/IK08 zajistí spolehlivost

• Životnost 50 000 hodin a tříletá záruka

• Různé možnosti montáže
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Aplikace
• Chodníky

• Parky, zahrady

• Obytné čtvrti

• Nádvoří nákupních center

Versions

Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým

nárazům

IK08

 
Controls and Dimming

Stmívatelné Ne

 
General Information

Značka CE CE mark

Barva světelného zdroje Neutral white

Typ optického krytu/čoček PC-MLO

Včetně předřadníku Ano

Značka hořlavosti NO

Vyměnitelnost světelného zdroje Ne

 
Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční korelační teplota

chromatičnosti

4000 K

Počáteční index barevného podání ≥70

 
Light Technical

Standardní úhel sklonu v případě

montáže na vršek sloupku

-

 
Mechanical and Housing

Barva GR

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code Full Product Name Počáteční světelný tok

01727472 BDP461 LED65 NW 110-277V TS 6500 lm

01727492 BDP461 LED100 NW 110-277V TS 10000 lm

UNIUrban
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