ROAD

VOLTANA EVO

Kompaktní, úsporné LED řešení pro
městské prostředí
Vytvořte osvětlení, která efektivně zapadne do městského
prostředí a sníží spotřebu energie, aniž by se snížila úroveň
osvětlení pomocí VOLTANA EVO. Tato nová generace
známé řady VOLTANA je kompaktním řešením, které
dodává správný světelný účinek pro vaše městské prostory
a zároveň značně snižuje náklady na energii pro co
nejrychlejší návratnost investic. VOLTANA EVO je světelné
řešení s nízkou hmotností určené pro boční montáž. Jako
možnost je k dispozici adaptér pro postranní a horní
úchycení, který umožňuje zabudování VOLTANA EVO do
všech typů sloupů a usnadní tak instalaci. Na místě jej lze
přizpůsobit díky systému stupňovitého náklonu, který
umožňuje optimalizaci fotometrie. Svítidlo VOLTANA EVO je
udržitelným, nákladově efektivním LED řešením, které
zaručuje základní potřeby městského osvětlení, generuje
úspory energie a snižuje ekologickou stopu.

MĚSTSKÉ A
NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ
OBYTNÉ ČTVRTI
ZÓNY

SILNICE A
DÁLNICE

VOLTANA EVO | SHRNUTÍ
Koncept
Svítidlo VOLTANA EVO se skládá z vysokotlakého hliníkového tělesa a montážní svorky z
korozivzdorné oceli.
VOLTANA EVO je vybavena fotometrickými optikami ProFlex™, které nabízejí optimalizovaný
fotometrický výkon s minimálními celkovými náklady provoz. Polykarbonátový chránič čoček
zajišťuje vysokou odolnost proti nárazu a poskytuje tak účinné a spolehlivé řešení.
Toto svítidlo lze montovat pomocí standardní upínací úchytky s bočním vstupem pro Ø4260mm. Díky zabudovanému systému náklonu lze úhel na místě upravit. Jako možnost je k
dispozici adaptér pro Ø42 až Ø76mm pro postranní a horní montáž.
VOLTANA EVO je navržena tak, aby
usnadňovala instalaci a údržbu na místě.

DRUHY POUŽITÍ

HLAVNÍ VÝHODY

 MĚSTSKÉ A OBYTNÉ ČTVRTI

 Cenově výhodné a účinné řešení
osvětlení pro rychlou návratnost investic

 NÁMĚSTÍ A PĚŠÍ ZÓNY
 SILNICE A DÁLNICE

Přesné nastavení na místě. Úhel sklonu lze
nastavit od -15° do +5° pro montáž na bočnici
a od -10° do +10° s adaptérem pro horní
uchycení..

 Kompaktní design
 Fotometrické optiky ProFlex™ nabízející
vysoce účinné osvětlení, pohodlí a
bezpečnost
 Nastavitelný nákoln na místě
 Postranní montáž a horní montáž (s
příslušenstvím)
VOLTANA EVO je nízkohmotnostní svítidlo,
které poskytuje nákladově efektivní a
udržitelné řešení osvětlení.

Polykarbonátový kryt optiky ProFlex™ zajišťuje
vysokou odolnost proti nárazu.
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VOLTANA EVO | FOTOMETRIE

ProFlex™
Fotometrické zařízení ProFlex™ obsahuje čočky přímo
integrované do polykarbonátového krytu. Tato integrace zvyšuje
výkon a snižuje odraz dovnitř optické jednotky. Polykarbonát
použitý pro fotometrické zařízení ProFlex™ nabízí zásadní
vlastnosti jako například vysokou optickou průzračnost pro lepší
přenos světla, lepší odolnost proti nárazům v porovnání se sklem
a dlouhou životnost díky úpravě pro stabilizaci při působení
ultrafialového záření. Koncepce ProFlex™ umožňuje kompaktnější
provedení s tenčí optickou částí. Poskytuje rozsáhlejší distribuci
světla, takže lze zvětšit vzdálenost mezi lampami.
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VOLTANA EVO | OVLÁDACÍ SYSTÉMY

Individuální profil stmívání
Inteligentní předřadníky svítidel je možné naprogramovat ve
výrobě tak, aby zahrnovaly komplexní profily stmívání. Je možné
využít až pěti kombinací časových intervalů a úrovní osvětlení.
Tato funkce nevyžaduje použití žádných vodičů navíc. Pro aktivaci
předem nastaveného profilu stmívání se používá doba od zapnutí
do vypnutí. Uživatelsky přizpůsobený systém stmívání zajišťuje
maximální úsporu energie, při současném respektování
požadovaných úrovní osvětlení a jejich jednotnosti během noci.

A. Výkon | B. Čas
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VOLTANA EVO | PARAMETRY
OBECNÉ INFORMACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Doporučená výška
instalace

4m do 15m | 13' do 49'

Třída ochrany

Class I EU, Class II EU

Značka cirkulární
ekonomiky

Skóre> 90 - Produkt plně vyhovuje
požadavkům cirkulární ekonomiky

Jmenovité napětí

220-240V – 50-60Hz

Přepěťová ochrana
(kV)

10

Obsahuje předřadník

Ano

Označení CE

Ano

Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

EN 55015 / EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
/ EN 61547

ENEC osvědčení

Ano

Protokoly regulace

1-10V, DALI

Osvědčení ENEC
Plus

Ano

Možnosti regulace

Individuální stmívací profil

Testovací standard

LM 80 (všechny měření splňují ISO17025
akreditované laboratoře)

OPTICKÉ PARAMETRY

TĚLO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barevná teplota
světla

3000K (Teplá bílá 730)
4000K (Neutrální bílá 740)

Index podání barev
(CRI)

>70 (Teplá bílá 730)
>70 (Neutrální bílá 740)

Tělo

Hliníkový odlitek

Optika

Polykarbonát

Ochranný kryt

Polykarbonát (s integrovanou optikou)

ŽIVOTNOST LED PŘI TQ 25°C

Povrchová úprava
těla

Polyesterový práškový lak

Všechny konfigurace

Standardní barvy

RAL 7035 světle šedá

Stupeň krytí

IP 66

Odolnost proti
nárazu

IK 10

Vibrační test

V souladu s modifikovanou normou IEC
68-2-6 (0,5 G)

Přístup pro údržbu

Odšroubováním sroubů na spodním
krytu

100,000h - L95 (high-power LEDs)

· Životnost se může lišit podle velikosti / konfigurace. Prosím, kontaktujte
nás.

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Rozsah provozních
teplot (Ta)

-30 °C až +55 °C / -22 ° F až 131 °F

· Závisí na konfiguraci svítidla. Pro další informace nás prosím kontaktujte.
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VOLTANA EVO | PARAMETRY
ROZMĚRY A UCHYCENÍ
AxBxC (mm | inch)

416x104x170 | 16.4x4.1x6.7

Váha (kg | lbs)

2.8 | 6.2

Aerodynamický odpor (CxS)

0.01

Možnosti uchycení

boční uchycení – Ø42mm
boční uchycení – Ø60mm
Výložník Ø76mm

· Pro více informací ohledně možnosti instalace nás prosím kontaktujte.
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VOLTANA EVO | Možnosti montáže
VOLTANA EVO | Postranní (standardní) a
horní montáž (s adaptérem) – 2xM8 šrouby

Copyright © Schréder SA - srpen 2021. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

VOLTANA EVO | 7

VOLTANA EVO | VÝKON

Výstupní sv. tok svítidla (lm)
Teplá bílá 730

VOLTANA EVO 1

Svítidlo

Výstupní sv. tok svítidla (lm)
Neutrální bílá 740

Účinnost
svítidla
(lm/W)

Příkon (W)

Počet LED

Proud (mA)

Min

Max

Min

Max

Min

Max

Až

8

200

700

700

700

800

6

6

133

8

350

1100

1200

1200

1300

9.7

9.7

134

8

500

1600

1700

1700

1800

13.1

13.1

137

8

700

2100

2200

2300

2400

18.4

18.4

130

8

1050

2900

3000

3200

3300

28.4

28.4

116

8

1250

3300

3400

3600

3700

36.1

36.1

102

8

1400

3500

3700

3800

4000

39.5

39.5

101

16

200

1400

1400

1500

1600

10.8

10.8

148

16

350

2300

2400

2500

2600

18

18

144

16

500

3200

3400

3500

3600

25.5

25.5

141

16

700

4300

4500

4700

4900

38.1

38.1

129

16

1050

5900

6100

6400

6700

56

56

120

16

1200

6500

6700

7000

7300

62

62

118

Optika

Tolerance u světelného toku LED je ± 7 % a u celkového výkonu svítidla ± 5 %
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VOLTANA EVO | KŘIVKY SVÍTIVOSTI
5266

5267

5270

5293

5294

5295

5296
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