VICTORIA KOFFERARMATUUR

Nieuw

Victoria
kofferarmatuur
Onze huisdesigner kreeg van ons de opdracht een nieuw modern kofferarmatuur te
ontwerpen die voldoet aan alle hedendaagse eisen, voldoet aan de hoge kwaliteit die
u van ons gewend bent en daarnaast ook past binnen de range Innolumis armaturen.
En met de Victoria als resultaat!
Met het Innolumis Victoria kofferarmatuur bent u klaar voor de toekomst van openbare
verlichting!

De Victoria zal worden uitgebracht in een drietal varianten, de Mini Victoria, de Victoria en de Maxi Victoria en zal
beschikbaar zijn in systeemvermogens van 6 t/m 200 Watt.
De Victoria kan zonder gereedschap worden geopend en
zodra open dan is er dankzij de stroomonderbreker in
het armatuur direct veilig mee te werken. Indien nodig
kunnen zowel de LED lichtbronnen als de driver gemakkelijk
en zonder gereedschap worden vervangen.
Alle drie de varianten zijn voorzien van zeer efficiente
lichtbronnen en dit in combinatie met de beste lenzen is
de lichtkwaliteit van het hoogste niveau. Daarnaast zijn de
armaturen met diverse lenstypen beschikbaar waarmee u
voor elke situatie een oplossing tot uw beschikking hebt.
Met het ontwerp van de Victoria is rekening gehouden
met de mogelijkheden om diverse SMART oplossingen toe
te voegen. De Victoria is zelfs standaard leverbaar met
Zhaga connectors, zowel boven als beneden. Hiermee is
de Victoria toekomstbestendig en bent u met dit armatuur
klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.
De Victoria kofferarmatuur is vanaf heden verkrijgbaar!

VICTORIA KOFFERARMATUUR

Victoria
kofferarmatuur
Product specificaties
Materiaal armatuur
Afwerking
Kleur amatuur
Materiaal optiek

Beschermingsgraad
Vandaalbestendigheid armatuur
Vandaalbestendigheid glas
Mastdiameter
Elevatiehoek
Driver
Dimbaar
Overspanningsbeveilinging (SPD)
Cos(phi)
THD
Isolatieklasse
Voeding
Geschikte omgevingstemperatuur
Lichtprofielen
Lichtkleuren RA
Kleurechtheidswaarde (CRI)
Levensduur
Lumenbehoud
Uitvalratio
Gewicht

Aluminium, LM6 kwaliteit
2 lagen op epoxy gebaseerde poedercoating
RAL 7035, andere RAL kleuren leverbaar
op aanvraag
Glas: Gehard veiligheidsglas
Lenzen: PMMA (Ledil)
IP66
IK10
IK08
48-60 mm/60-76 mm
-15 t/m +15 (in stappen van 5 graden)
Maxi Victoria
90W – 200W

Philips®, andere merken leverbaar op aanvraag
Ja, standaard 1-10V en programmeerbaar
Ja, >10 KV geïntegreerd in driver
> 0,95
< 15%
Klasse I of II
220-240 VAC 50/60Hz
-40 °C tot +50 °C

Victoria
40W – 90W

Narrow, Medium en Wide
3000K, 4000K, 5000K, Golden Orange en BAT lamp
>70
> 20 jaar of 100.000 uur
CLO (Constant Lumen Output)
> 90% na 100.000 uur
< 10% na 100.000 uur

Mini Victoria
6W – 40W

4,7 kg Mini Victoria
7,5 kg Victoria
13,8 kg Maxi Victoria
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