
Yeni Lucid power lane

“Form follows function“ armatür serisinin 
tasarımı en iyi bu şekilde açıklanmaktadır. 

Bu anlayış içerisinde en yeni bilimsel bul-
gular bulunmaktadır. Hem beyaz ışık rengi 
hem de ışık dağılımı trafikte bulunanlara 
en iyi görüşü ve bu sayede mümkün olan 
en fazla güvenliği sunarlar. Bu armatür se-
risiyle 6 ila 20 m arasında montaj yüksekli-
klerinde çok yönlü aydınlatma sağlanabilir. 
Sanayi bölgelerine gelen caddelerin veya 
park yerlerinin ve cephelerin aydınlatıl-
ması başlıca kullanım alanlarıdır. 

Modüler tasarım ve yüksek performanslı 
optiklerin kullanılmasıyla 23.000 lm‘ye 
(120 lm/W) kadar ışık sistem performansı-
na ulaşılabilmektedir. 

Işık neredeyse kayıpsız bir şekilde ihtiyaç 
duyulan yere, yani caddeye yönlendirilir.

İstenmeyen ışık kayıpları azaltılır. Her 
modül aynı alanı aydınlatılır, modülün ışığı 
çok katman prensibi de ilgili aydınlatma 
gücüne eklenir, bu şekilde eşit oranda bir 
aydınlatma sağlanır.

Düşük enerji tüketimi ve LED‘lerin uzun 
ömrü sayesinde işletme maliyetlerinde 
tasarruf ve bununla birlikte otomatik olarak 
CO2 salınımında da azalma sağlanır.

Tek bakışta performans özellikleri 
ve avantajlar:
 • Sofistike aydınlatma için en modern LED  

 tasarımı 
 • Yenilikçi LED aydınlatma konsepti  

 %30 - 80 arasında enerji tasarrufu sağlar  
 ve armatür´lerin temizlenmesi haricindeki  
 tüm bakım işlerini gereksiz hale getirir 
 • Hermetik olarak kapatılan armatür mo 

 dülleri çevre etkilerine karşı koruma  
 sağlar ve bu şekilde ışıklı diyotların uzun  
 bir ömre sahip olması mümkün hale  
 getirilir 
 • Beyaz ışık mükemmel görüş ve bu saye 

 de güvenlik sağlar

Işık akımı 8.200 - 23.000 lm

Işık verimi 120 lm/W‘ye kadar

Enerji verimlilik sınıfı A++

CRI/Ra Ra > 70

Renk sıcaklığı 5.000 K

Işıma açısı 150/65°
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Lucid power lane | Dış mekan armatür’ü



Ürün no. Aydınlatma açısı Difüzör Renk sıcaklığı CCT Işık akımı / Güç EAN 

Lucid power lane | 75 W Standart donanım
18501 150/65° Lens optiği beyaz gün ışığı  5.000 K 9.000 lm / 75 W 4050047185013

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18500 150/65° Lens optiği soğuk beyaz 6.500 K 9.000 lm / 75 W 4050047185006

18502 150/65° Lens optiği normal beyaz 4.000 K 9.000 lm / 75 W 4050047185020

18503 150/65° Lens optiği sıcak beyaz 3.000 K 8.200 lm / 75 W 4050047185037

Lucid power lane | 115 W Standart donanım
18506 150/65° Lens optiği beyaz gün ışığı  5.000 K 13.800 lm / 115 W 4050047185068

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18505 150/65° Lens optiği soğuk beyaz 6.500 K 13.800 lm / 115 W 4050047185051

18507 150/65° Lens optiği normal beyaz 4.000 K 13.800 lm / 115 W 4050047185075

18508 150/65° Lens optiği sıcak beyaz 3.000 K 12.400 lm / 115 W 4050047185082

Lucid power lane | 195 W Standart donanım 
18511 150/65° Lens optiği beyaz gün ışığı  5.000 K 23.000 lm / 195 W 4050047185112

Diğer donanımlar (daha uzun teslimat süreleri, daha yüksek asgari alım)

18510 150/65° Lens optiği soğuk beyaz 6.500 K 23.000 lm / 195 W  4050047185105

18512 150/65° Lens optiği normal beyaz 4.000 K 23.000 lm / 195 W 4050047185129

18513 150/65° Lens optiği sıcak beyaz 3.000 K 20.700 lm / 195 W  4050047185136

Ürün bilgileri

Genel bilgiler 
Ürün ailesi:   Lucid power lane
Koruma türü:   IP 66
Enerji verimlilik sınıfı.   A ++ 
Kullanım / Ortam sıcaklığı:   -30°C ila +45°C
Malzeme Soğutucu:   Gümüş gri elektrostatik toz boyalı
   Çelik vidalar (paslanmaz)
Malzeme Gövde:   Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Malzeme Optik:   Polikarbonat (PC), kırılmaz
Gövde rengi:   alüminyum renginde 
Sertifika:    CE
LED Kullanım ömrü:   > 60,000 saat

Ebatlar:   812,6 x 309,5 x 91 mm
Net ağırlık:   75 W: yaklaşık 7.600 g
   115 W: yaklaşık 8.400 g
   195 W: yaklaşık 10.100 g

Aydınlatma teknik özellikleri
Optik:   150/65° asimetrik  
Renk yeniden üretimi:   Ra > 70

Elektrik bilgileri
Şebeke voltajı:   100 - 240 V ~
Şebeke frekansı:   50 / 60 Hz  
Koruma sınıfı:   I
Sürücü etkinliği:   > %90 ver.  

Ebat eskizi
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