ALAGÚT
megoldásaink
biztonságos,
kényelmes világítást
nyújtanak
az autóvezetők
számára előnyös
üzemeltetései
feltételek mellett

ALAGÚT
PORTFÓLIÓ

TFLEX

TAG

TLI

FV32 LED

4

CONTILED

GL2 COMPACT
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Hozzáadott érték
az alagútak esetében
Az alagútvilágítás megtervezése összetett feladat. Figyelembe
kell venni a helyszínt, a konfigurációt, a felhasználás módját és a
helyi szabványokat. A Schréder egyedi megközelítéssel dolgozik,
kielemzi a környezetet, kiterjedt fotometriai vizsgálatokat végez,
és a legkorszerűbb technológiákat alkalmazza az optimális,
testre szabott megoldás szállítása érdekében.

Növelje a
megtakarításokat
és optimalizálja az
üzemeltetést
Megoldásainkat úgy terveztük, hogy segítsenek
az alagutak üzemeltetőinek megbirkózni
a napi kihívásokkal szerszámmentes
világítótestekkel, előre elkészített intelligens
kábelezéssel, méretre szabott vezetékekkel,
és gyorscsatlakozókkal a telepítés
felgyorsítása és megkönnyítése érdekében,
valamint fejlett vezéerlési megoldásokkal, hogy
bármikor lehessen távolról vezérelni a telepítést.
A Schréder alagútvilágítási berendezései
úgy lettek kialakítva, hogy minimális
karbantartásigény mellett nagy teljesítményt
nyújtsanak, az energiaköltségek jelentős csökkentése
mellet.

TUNNEL

Az alagútvilágítás úttörőjeként a Schréder több mint
1000 alagútba tervezett és szállított világítási
megoldásokat világszerte, a franciaországi Mont
Blanc-tól az egyesült államokbeli Qeens Midtown
alagútig. Folyamatosan tágítjuk a határokat, teret
engedve az innovatív alagútvilágításnak, hogy a
legtöbb értéket adhassuk az ön projektjéhez.

A CIE görbe: megfelelő világítás ott és
akkor, ahol és amikor arra szükség van
Minden alagútzónában más és más világítási szint biztosítása
szükséges. Ennek a szintnek magasnak kell lennie a bejárati és a
küszöbzónákban, majd csökkennie kell az alagút belseje felé haladva,
ahogy a szem alkalmazkodik.

Biztosítsa a közlekedés
gördülékenységét és biztonságát
Az alagutakban optimális megvilágítást biztosító fotometriai rendszerek és optikák által biztosíthatóak a
megfelelő világítási szintek és a kiváló látási viszonyok az autósok számára, így elkerülhető a fekete
lyuk hatás az alagút bejáratánál, és a káprázás a kijáratnál.

Ezek alapján meghatározható az ideális világítási görbe, amit
CIE görbének nevezünk. A világítási tanulmány végzése közben a
Schréder olyan megoldást tervez, amely követi ezt a görbét a
hatékony és gazdaságos világítási rendszer telepítése érdekében.

CIE GÖRBE

A világítás által az autósoknak úgy kell érezniük magukat az alagútban, mintha csak nyílt úton
közlekednének. Biztosítani kell, hogy teljes biztonságban és kényelemben hajthassanak keresztül az
alagút teljes szakaszán. Megoldásaink kiváló uniformitást biztosítanak az úton és a falakon egyaránt,
valamint optimális kontrasztszinteket a tökéletes vizuális útmutatás és jó látási viszonyok érdekében az
alagút belsejében.
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Világítási megoldás
minden zónára

Minőség,
kompromisszumok nélkül

Egy alagút 5 zónára osztható: elérési, küszöb, átmeneti, belső
és kijárati zóna.

Az alagútvilágítási berendezések szélsőséges környezeti hatásoknak vannak kitéve.
Rázkódás, repülő törmelék, kipufogófüst, víz, só és elektromos
túlfeszültség is károsíthatja őket.

Mindegyik zónában megfelelő világítási szintet kell biztosítani a
tökéletes látási viszonyok és az autósok biztonsága érdekében.
Termékportfóliónk ideális világítási megoldást kínál mindegyik
zónában

Termékeinket úgy tervezték, gyártották, tesztelték és hitelesítették,
hogy biztosított legyen az időtálló minőség és strapabíróság.

ZÓNA

5

ZÓNA
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ZÓNA

1

1
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ZÓNA

MEGHATÁROZÁS

KÖVETELMÉNYEK

KIHÍVÁSOK
A VILÁGÍTÁS TERÉN

RIZIKÓ
SZINT

ELÉRÉSI

Az alagút
bejáratához
vezető terület

A sofőröknek észre kell
venniük az akadályokat

- Egyenletes világítás
- Elrendezési korlátok
(fali rögzítés)

Közepes

- A kontrasztból adódó fekete
lyuk hatás megelőzése
- A világítótestek káprázást
okozhatnak

Magas

2

KÜSZÖB

Az alagút bejárata

Az egyenletesség megőrzése
az elérési és a küszöbzóna
között

3

ÁTMENETI

Az alagút második
szakasza, közvetlenül
a küszöbzóna után

A fényerő folyamatos
csökkentése,
időt hagyva az emberi szemnek
az alkalmazkodáshoz

A megfelelő szintek
biztosítása az
alkalmazkodáshoz

Közepes

4

BELSŐ

Az alagút belső
szakasza, amely a
kijárat felé halad

Egyenletes világítás a biztonság
érdekében

Villódzás megelőzése

Alacsony

KIJÁRATI

Az alagút utolsó
szakasza

A világítás szintjének növelése,
felkészítve a szemet a kinti
fényviszonyokhoz történő
alkalmazkodásra

Káprázás elkerülése

Magas

5
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Korrózióteszt

Tömítettség és rázkódás

Minden Schréder alagútvilágítási
berendezés laboratóriumi és helyszíni
korrózióteszteken megy át.

A Schréder termékek magas szintű védelemmel
vannak ellátva a mikrorészecskék, a víz és az erős
rázkódás ellen, hála a strapabíró kialakításnak és a
minőségi buráknak

Tűzálló alkatrészek

Rázkódás

Termékeink nem gyúlékony anyagokból állnak,
hogy megfeleljenek a legszigorúbb
követelményeknek (m1, vo, stb.), és nem
táplálják a mérgező füstöt (0% halogén, f1, stb.).

Minden jármű elhaladásakor a berendezéseket erős
rázkódások és széllökések érik. Egyetemekkel
együttműködve a Schréder alapos teszteknek veti
alá az alagutakba szánt termékeit és
tartószerkezeteit laboratóriumokban és
szélcsatornákban.

ALAGÚT

ZÓNA

ZÓNA
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Advanced tunnel solution
kommunikációs rendszer

ATS: intelligens
automatizálás az alagutakban
A Phoenix Contact-tal közösen kifejlesztett Advanced Tunnel Solution (ATS)
egy központi vezérlőrendszer, amit az alagútvilágítási paraméterek távolról
történő szabályozásához terveztek.
Ezzel az innovatív eszközzel folyamatosan az aktuális körülményekhez
igazítható a világítás szintje az időjárás, a forgalom sebessége és sűrűsége,
és egyéb mért adatok alapján, mint például a porlerakódás, a falak
fényvisszaverése stb.
Nyomon követi az energiafogyasztást, és jelzi a hibákat.
Mivel a rendszer integrálja a kezdeti alagútvilágítási tanulmányt, és az ipari
BUS-t használja az egyedi automatikus címzéshez, az ATS felgyorsítja az
üzembe helyezési folyamatot, ezzel értékes időt és erőforrásokat
megtakarítva a helyszínen.

ESZKÖZKEZELŐ
MEGOLDÁSOK

JELENTÉSEK

SPS ATVISE®
scada server

KARBANTARTÁS
MODUL

Profinet felhő/ipari busz
alapú biztonsági
adatkezelő rendszer
Real-time tunnel data analysis

XLS FÁJL
ELŐREJELZÉSEKHEZ

KÖZMŰVEK

Lighting component maintenance
management

FORGALMI FUNKCIÓK
SZELLŐZÉS

ENERGIAELÁTÁS

Előnyök

TŰZÉRZÉKELÉS

BIZTONSÁG

ALAGÚT

HÁLÓZATI
INFRASTRUKTÚRA

A Schréder alagútmegoldásai a
Profinet műszaki szabványain
alapulnak az ipari hálózaton történő
adatkommunikációra vonatkozóan,
amit ipari rendszerek vezérlésére és
az azokból történő adatgyűjtésre
terveztek.

Tunnel Control
System (TCS)
Világítótestek feltérképezése

TCS

Gyorsabb reakció az alagutat érintő
hirtelen változásokra

Adatok szemléltetése
Vészhelyzeti forgatókönyvek
Világítási szenzorok leolvasása

Energiamegtakarítás maximalizálása a
rendkívül hatékony dimmelés által

Riasztás funkció
Testre szabható

Könnyű telepítés és konfiguráció
Üzembe helyezési idő jelentős
lerövidítése (akár 75%-kal)
Helyszíni beavatkozások számának
csökkentése

ATS
L20
fényerősségmérő

ATS DALI

ATS

L20
fényerősségmérő
Fényerő mérése

DALI

RS422 zártláncú

Nincs plusz eszköz

Dupla áramkör, áram mérése

Hiba helyének megjelölése nélkül

Hiba helyének megjelölésével

CÍMZÉS

Broadcast parancs
(adott szegmensben az összes
ezsköz ugyanazt a parancsot kapja)

Automatikus címzés, egyedi
vezérlés és visszajelzés

VEZETÉKEK HOSSZA

Max. 300m teljes szegmensenként

Akár 400m két eszköz között

KOMMUNIKÁCIÓS PROTOKOLL
JELLEMZŐK
KARBANTARTÁS VISSZAJELZÉS

Atatok küldése az
ATS-be

L20
fényerősségmérő

Lumgate
Interbus eszköz

Fényerő nyomonkövetése
Világítótestek hibáinak jelentése

ESZKÖZÖK MAXIMÁLIS SZÁMA
SZEGMENSENKÉNT
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CE és UL megfelelés
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TFLEX

ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

A teljes körű,
hatékony
alagútvilágítási
platform

A TFLEX egy forradalmi, moduláris
platform a fejlett közúti alagútvilágítási
élményért.

A fejlett, világítással és vezérléssel ellátott, teljesen
integrált rendszer garantálja a legalacsonyabb
energiafogyasztást, miközben megfelel a legszigorúbb
alagútvilágítási elvárásoknak és szabványoknak.

MÉRETEK

A legkorszerűbb digitális és optikai technológiák
segítségével a TFLEX magas vizuális teljesítményt biztosít
a jobb vezetési élmény érdekében.

TFLEX

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK
>

Kompakt, könnyű, egyszerű
telepíthetőség

>

Két elektromos áramkör
a fejlett dimmelési
lehetőségekért, az optimális
teljesítménytényezőért és a
hosszabb élettartamért

>

Nagy teljesítményű LED
megoldás a hagyományos
világítóberendezések
kiváltására a bejárati és belső
zónákban

>
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Rugalmasság: modulári
megközelítés, fényeloszlások
széles skálája

>

Külön házban a vezérlő
(DRIVE) és optikai
egységek (MODULE/
COMBI) az optimális
hőkezelés érdekében
a nagy teljesítményű
alkalmazásoknál

>

Hosszan tartó teljesítményre
tervezve

>

Szerszámmentes hozzáférés
a könnyű karbantartás
érdekében

BASE

MODULE 1
COMBI 1

MODULE 2
COMBI 2

MODULE 3
COMBI 3

Névleges fényáram
(tartomány)

3300 18900lm

12800 31300lm

19300 62700lm

68600 73600lm

Felvett teljesítmény

22,9W 135W

87W 264W

128W 518W

524W

TFLEX

Színhőmérséklet

Semlegesfehér 740

Névleges feszültség

220-240V / 50-60Hz

Túlfeszültség elleni
védelem

10kV

ALAGÚT

A TFLEX optimális, energiahatékony megoldásokat kínál a
különböző tipikus alagútzónákban a bejárattól a kijáratig,
figyelembe véve minden tervezési tényezőt és forgalmi
helyzetet, amelyek befolyásolják a biztonságot, például a
forgalom jellemzőit, a felhasználók típusát, illetve az
alagút hosszát és formáját.

BASE

MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

COMBI 1

COMBI 2

COMBI 3

A

415mm

389mm

788mm

1177mm

786mm

1175mm

1564mm

B

244mm

69mm

69mm

69mm

117mm

117mm

117mm

C

488mm

385mm

385mm

385mm

440mm

440mm

440mm

KG

11kg

8kg

15kg

23kg

16kg

23kg

32kg

TFLEX BASE

TFLEX MODULE
A

B

B

A

489 mm
19.25 in
409 mm
16.10 in

A

96 mm
3.78 in

A

489 mm
19.25 in

C1

C2

C2

B

kg/lb

A

TFLEX COMBI

B
C

C

C1

C

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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A TFLEX platform szerszámmentesen
nyitható/zárható, és hozzáférhető
a tápellátás, a vezérlés és a belső
vezetékezés.

A TFLEX-ben használt előre szerelt, szerszámmentes,
tűzálló kábelek és csatlakozók lerövidítik a
telepítési időt, illetve jobb minőséget és nagyobb
megbízhatóságot eredményezhetnek.

A két elektromos áramkörrel tervezett
TFLEX folyamatos dimmelést tesz
lehetővé optimális teljesítménytényező
mellett.

A TFLEX termékek többféle módon
rögzíthetők plafonra vagy falra, fix vagy
dönthető rögzítőelemekkel.

ALAGÚT

TFLEX

FORMA

RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

BASE - 4 rés, rúdra
rögzítéshez

BASE - rövid kar

BASE - hosszú kar

MODULE - szabványos,
fix karok

COMBI - szabványos
karok (ANSI 1G és 3G
opciók)

COMBI - állítható,
forgatható rögzítés

COMBI - kihúzható,
forgatható rögzítés falra

COMBI - állítható,
forgatható rögzítés falra
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ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

TAG

CSA C22.2
No. 250.0

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

A TAG a legkorszerűbb innovációk révén
kínál könnyű, kompakt, könnyen
telepíthető, sokoldalú és hatékony
alagútvilágítási megoldást.
A TAG-gel a Schréder kiaknázza a legkorszerűbb digitális
technológia nyújtotta lehetőségeket az alagúti környezetek
javítása érdekében. A TAG lapos, kompakt és strapabíró
kialakítása minimalizálja a rögzítési nehézségeket, és
biztosítja, hogy az optikai egységek kevés helyet foglaljanak
el az alagút mennyezetén.
A TAG család nem csak a beruházási költségeket csökkenti.
Korszerű világítást is biztosít, amely által biztonságos,
kényelmes vezetési élményt kínál, jelentős energia- és
költségmegtakarítás mellett.

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK
>

Kétféle méretben és számos
konfigurációban elérhető,
így minden alagútvilágítási
igénynek megfelel

>

Hosszan tartó teljesítményre
tervezve

>

Kompakt könnyű, egyszerű
telepíthetőség

>

Két elektromos áramkör
a fejlett dimmelési
lehetőségekért, az optimális
teljesítménytényezőért és a
hosszabb élettartamért

>
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Nagy teljesítményű LED
megoldás a hagyományos
világítótestek kiváltásához a
bejárati és küszöbzónákban

>

>

A Schréder alagútvilágításban szerzett tapasztalatai a TAG
előnyére váltak. Ez az új család teljes mértékben megfelel
a legszigorúbb szabványoknak, és a Schréder ATS
rendszerével is vezérelhető, így a legnagyobb megtakarítás
érhető el, miközben az autósoknak is optimális élményt
nyújt.

Külön elhelyezhető
vezérlődobozok a sokoldalú
rögzíthetőségért (akár 3 TAG
vezérlőnként)
Fényeloszlások széles
skálájának köszönhetően
megfelel számos
alagútkonfigurációhoz

TAG

1

Ajánlott
fénypontmagasság

MÉRETEK
TAG

1

2

A

350mm

600mm

B

80mm

80mm

C

280mm

280mm

KG

4,3kg

7,85kg

A

2
4 - 6m

Névleges fényáram
(tartomány)

6600 24700lm

18000 56500lm

Felvett teljesítmény

53W 207W

138W 466W

Színhőmérséklet

ALAGÚT

Hatékony
alagútvilágítási
megoldás

C

B

Semlegesfehér 740

Névleges feszültség

120-277V / 220-240V
50-60Hz

Túlfeszültség elleni
védelem

10kV

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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A TAG termékcsalád új generációs IP66
vezérlődobozokat tartalmaz.

A TAG QDP gyorscsatlakozókkal rendelhető.

A konfigurációtól függően akár 3 TAG
táplálható ugyanarról a vezérlődobozról.

A két elektromos áramkörrel tervezett
TAG dimmelhető teljesen, részlegesen,
illetve lekapcsolható a LED-ek 50%-a.

ALAGÚT

TAG

FORMA

RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
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Fix karok

Függesztett,
forgatható, kihúzható

Falra rögzíthető
forgatható, kihúzható

Falra rögzíthető
forgatható, állítható

Függesztett,
forgatható, állítható
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ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

Folyamatos
LED sor az
alagutakban

A CONTILED a hagyományos fénycsövekkel
szerelt berendezések kiváltására lett
tervezve folyamatos sorvilágításhoz
alagutakban és aluljárókban.
A CONTILED nemcsak a szükséges világítási szinteket
biztosítja jelentős energiamegtakarítás mellett, hanem a
remek vizuális komfortot is a biztonságos járműforgalom
érdekében.
A CONTILED egy IP 66 védelemmel ellátott világítótest, amely
8 - 64 LED-es modulok és optikák variációinak széles skáláját
kínálja, melyek távoli vezérlődobozzal kombinálhatók. Úgy
tervezték, hogy teljes mértékben megfeleljen a különböző
alagutakban felmerülő igényeknek.
A LED modulok egy belső csúszkán helyezkednek el, amely
könnyedén eltávolítható és cserélhető az életciklusa végén,
helyet adva az újabb technológiáknak.

ALAGÚT

CONTILED

I P 66

MÉRETEK | RÖGZÍTÉS
CONTILED

1

2

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK

A

124mm

124mm

B

67mm

67mm

>

C

602mm

1202mm

KG

7kg

14kg

Magas vizuális komfort
folyamatos sorvilágítással

>

Kétféle fotometriai
koncepció: LensoFlex®2 és
ContiFlex™

>

Rugalmas megoldás:
extrudált alumínium profil, a
LED-ek száma az igényekhez
igazítható

>

>

Maximális megtakarítás
energia és karbantartási
költségek terén
A vezérlőrendszer az
alagútgerinchálózat
rendszerébe integrálható

CONTILED

1

2

Névleges fényáram
(tartomány)

1000 8200lm

2100 16500lm

Felvett teljesítmény

8W 64W

16W 138W

Színhőmérséklet

Semlegesfehér

Névleges feszültség

220-240V / 50-60Hz

Túlfeszültség elleni
védelem

10kV

A CONTILED felületi rögzítésre
lett tervezve, dedikált,
állítható karokkal.

C
B
A

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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GL2 COMPACT

I K 08

ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

Kompakt, erős
és hatékony
LED világítási
megoldás

IPARI
VILÁGÍTÁSI
MEGOLDÁSOK

A GL2 COMPACT funkciók egyedi
kombinációját kínálja karcsú kialakítás
mellett a bejárati, küszöb és belső zónák
megvilágításához.
Az ötféle méretben, számos lumencsomaggal elérhető GL2
COMPACT jól ellenáll a víznek és a pornak, valamint az
ütéseknek.
A GL2 COMPACT fényeloszlása lehet szimmetrikus vagy
aszimmetrikus, hogy illeszkedjen az alagút kialakításához. Ez
a világítási megoldás egyenletes világítást és kiváló látási
viszonyokat biztosít a kritikus területeken, mint az alagút
bejárati és kijárati zónája.

MÉRETEK | RÖGZÍTÉS

A GL2 COMPACT számos módon rögzíthető.
Közvetlenül rögzíthető például kábeltartóra.
A dönthető karnak köszönhetően a fotometria a helyszínen
beállítható.

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK
>

Maximáli megtakarítás energia
és karbantartási költségek
terén

>

Magas szintű behatolásvédelem
és kiváló hőelvezetés a hosszan
tartó teljesítmény érdekében

>

Magas szintű védelem a
korrózió, az ütések és a
rázkódások ellen

>

>

>

>
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I P 66

A LensoFlex®2 technológia
magas fotometriai
teljesítményt, kényelmet és
biztonságot kínál
Két elektromos áramkör
a fejlett dimmelési
lehetőségek, az optimális
teljesítménytényező és a
hosszabb élettartam érdekében
Ellátható integrált vezérlővel
(Lumgate) az automatikus
üzembe helyezéshez és
a kétirányú vezérléshez
(opcionális)
Helyszíni beállítás az optimális
fotometria érdekében

GL2 COMPACT

A GL2 COMPACT hosszan tartó teljesítményt garantál
minimális karbantartás mellett.

GL2 COMPACT

1

2

3

4

5

Névleges
fényáram
(tartomány)

2300 4700lm

4600 9400lm

6900 14100lm

9200 18800lm

11500 28200lm

Felvett
teljesítmény

18,1W 36,3W

35,7W 72W

52,5 104W

71W 142W

87W 216W

Színhőmérséklet
Névleges
feszültség
Túlfeszültség
elleni védelem

Melegfehér 730
Semlegesfehér 740

ALAGÚT

UL 1598
CSA C22.2
No. 250.0

1

2

3

4

5

A

193mm

193mm

193mm

193mm

193mm

B

137mm

137mm

137mm

137mm

137mm

C

338mm

468mm

538mm

718mm

1058mm

KG

4kg

5,3kg

6kg

7,5kg

11,5kg

A GL2 COMPACT különféle
közvetlen és forgatható
rögzítési lehetőségekkel is
érhető el.

B

220-240V / 120-277V / 347-480V
50-60hz
4 / 10kV

A

C

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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I P 66

I K 08

TLI

ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK
>

Kétféle méretben, számos
konfigurációban érhető el, hogy
minden alagútvilágítási igényt
lefedjen

>

LensoFlex®2 és ReFlexo™
(ellenfényes világítás) optikák
a rugalmas megoldások
érdekében

>

Ellátható integrált vezérlővel
(Lumgate) az automatikus
üzembe helyezés és kétirányú
vezérlés érdekében (opcionális)

>

>
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Ezek a világítótestek ideális megoldást kínálnak szélsőségesen
korrozív környezetekben, és azokban az országokban, ahol a
szabályozás rozsdamentes acélburkolat használatát írja elő.
A driverek, a túlfeszültség-védelem és a vezérlőeszközök
integrálva vannak a magas szintű behatolásvédelemmel és
rázkódásvédelemmel ellátott világítótestbe.
A kétféle méretben (TLI 1 és TLI 4) elérhető TLI lehetővé teszi
a LED-ek számának testre szabását 16-tól legfeljebb 144
LEDig.
A berendezések rögzíthetők a mennyezet felületére, vagy
karokkal falra.

Hosszan tartó teljesítményre
tervezve: magas szintű védelem
a korrózió és az ütések ellen
Két elektromos áramkör
a fejlett dimmelési
lehetőségek, az optimális
teljesítménytényező és a
hosszabb élettartam érdekében
Vezérlőrendszer: Az ügyfél
igényeire szabható, vagy
integrálható az alagút
gerinchálózat rendszerébe

MÉRETEK | RÖGZÍTÉS
TLI

Nagy teljesítményű
LED megoldás, mely
kiválthatja a hagyományos
világítóberendezéseket a
bejárati és belső zónákban

>

>

A TLI alagútvilágítási berendezéseket a
teljesítmény, a rugalmasság és a könnyű
telepíthetőség jegyében tervezték.

ALAGÚT

Teljes egészében
rozsdamentes
acélból és
üvegből készült
alagútvilágítási
berendezések

1

4

A

460mm | 18.1”

660mm | 26”

B

104mm | 4.1”

104mm | 4.1”

C

460mm | 18.1”

560mm | 22”

KG

9kg | 19.5lbs

14.5kg | 31.9lbs

A
A

TLI

1

4

Névleges fényáram
(tartomány)

1200 7000lm

5300 13000lm

Felvett teljesítmény

11W - 67,5W

43W - 85W

Színhőmérséklet

Semlegesfehér 740

Névleges feszültség

220-240V / 50-60hz

Túlfeszültség elleni
védelem

10kV

C

B
B

C

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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UL 1598

I P 66

I K 08

ALAGUTAK ÉS
ALULJÁRÓK

Rugalmas eszköz
az alagút minden
szakaszának
megvilágításához

KIEMELT
TULAJDONSÁGOK
>

>

>

Az FV32 LED rugalmas megoldást
kínál, amely megfelel az alagútvilágítás
követelményeinek és alkalmas különböző
zárt terek megvilágítására.
A fényeloszlások széles skálája ideálissá teszi az FV32 LED-et
városi és autópályaalagutak, valamint aluljárók
megvilágítására.
Az extrudált alumíniumprofil által lehetővé válik a LED-ek
számának változtatása nyolcasával, 32-től 240-ig.
A driverek és az elektromos csatlakozások a világítótestbe
vannak integrálva. Az alkatrészek hozzáférhetők a bura
szerszámmentes felnyitásával, amikor a berendezések már
telepítve vannak.

Többféle felhasználásra
alkalmas alagutakban,
biztonságot nyújtva minden
körülmények között
LensoFlex®2 és ReFlexo™
(ellenfényes világítás) optikák
a rugalmas megoldások
érdekében

FV32 LED

>

Magas szintű védelem
a korrózió, az ütések és
rázkódások ellen

>
>

0

1

2

3

Névleges
fényáram
(tartomány)

3000 7800lm

4500 15600lm

9000 31100lm

16500 47000lm

ThermiX®: hosszútávon megőrzi
a teljesítményt

Felvett
teljesítmény

21,4W 63W

30,6W 123W

61W 246W

112W 369W

Változatos beállítási
lehetőségek a helyszínen az
optimális fotometria érdekében

Színhőmérséklet

Vezérlőrendszer: Az ügyfél
igényeire szabható, vagy
integrálható az alagút
gerinchálózat rendszerébe

MÉRETEK | RÖGZÍTÉS
FV32 LED

Ellátható integrált vezérlővel
(Lumgate) az automatikus
üzembe helyezés és kétirányú
vezérlés érdekében (opcionális)

>
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ALKALMAZÁSI
TERÜLETEK

ALAGÚT

FV32 LED

CSA C22.2
No. 250.0

Névleges
feszültség
Túlfeszültség
elleni védelem

Melegfehér
Semlegesfehér
120-277V / 220-240V
50-60hz

0

1

2

3

A

285mm

285mm

285mm

285mm

B

135mm

135mm

135mm

135mm

C

308mm

560mm

888mm

1265mm

KG

6kg

10kg

17kg

23kg

Az FV32 rögzíthető különleges karokkal, amelyekkel
megelőzhető a galvanikus korrózió: Z-alakú (I),
forgatható (II) vagy forgatható és állítható karok (III).

C

B
A

10 / 20kV

A legfrissebb információkért látogasson el honlapunkra.
www.schreder.com
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