ЖКУ22У
Корпорація ВАТРА
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ТУ У 31.5-21167170-005-2004

джерело світла і потужність номінал., Вт............... лампа натрієва • (Е40) 250; 400
напруга живлення номіналнал., В.......................... 220 AC
ступінь пилевологозахисту...................................... IP65
клас електрозахисту................................................ I
механічна стійкість.................................................. М1
компенсація реактивної потужності (PFC)............. 0,9
температура навколишнього середовища............. -40ОС...+40ОС (У1)

Для освітлення вулиць, автомобільних доріг, магістральних
шосе, транспортних розв'язок, площ, місць паркування
автомобілів, парків, житлових масивів, а також територій
промислових, будівельних, складських об'єктів та інших
відкритих просторів.
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Корпусні деталі: алюмінієвий сплав.
Внутрішній відбивач: листовий алюміній високої чистоти.
Світлопропускний захисний елемент: прозоре вигнуте гартоване
скло.
Апаратура управління: вбудована - ЕМПРА, імпульсний
запалюючий пристрій (ІЗП), конденсатор.
Кабельний ввід: 1шт.
Комплектація: світильник, на замовлення - лампа.
Джерело світла: газорозрядні лампи натрієві типу NAV-T 250, NAV-T 400 (Osram) або аналогічні.

ОСОБЛИВОСТІ:
- універсальний вузол кріплення, регулювання зміни кута нахилу;
- доступ зверху при відкриванні кришки: до лампи, електроблоку і монтажно-встановлюючим елементам;
- електричний блок - легкознімна панель;
- ефективна оптична система - комфортне освітлення з зменшеною засліплюючою дією;
- висока ступінь пилевологозахисту, пожежобезпечний;
- атмосферостійкий - тривалий термін служби;
- універсальна апаратура управління - застосування металогалогених або натрієвих ламп;
- на замовлення, комплектація апаратурою управління виробництва країн Європейського Союзу.
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МОНТАЖ: на металічний кронштейн опори (в т.ч. торшерного типу), з можливістю
регулювання і фіксації. Регулювання кута нахилу 0О, 5О, 10О.
ЕЛЕКТРОПІД'ЄДНАННЯ: індивідуальне кабелем Ø9...12мм (перетин жил 1,5...4мм2).
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Приклад для замовлення: ВАТРА ЖКУ22У-250-032 У1

розшифровування модифікації:
1 цифра • 0- тип КСС: Ш (широка)
2 цифра • 3- захист оптичної системи: гартоване скло
3 цифра • 2- з тримачем для встановлення на трубу Ø48...60мм (вказати при замовленні!)

Тип св ітильника
Ж КУ22У-250-032 У1
Ж КУ22У-400-032 У1
Освітлення професійно!

Напруга, В
220 АС
220 АС

Ступінь
захисту
IP65
IP65

ДС

Цоколь

SL
SL

Е40
Е40

тип
КСС
Ш
Ш

Габарити,
LхWхH, мм
730х330х230
730х330х230

Маса, кг
±10%
10,5
12,5

