Αθήνα NBT-99
Athens NBT-99
750

Modern-form mast-mounted
545

Φωτιστικ κορυφής µοντέρνου
σχεδιασµού, φωτίζει τον περιβάλλοντα

luminaries, light-up the surroundings
without any glare.

χώρο, χωρίς να δηµιουργεί θάµβωση.
∅80

Ακτινικά τοποθετηµένοι πλήρως

The newly developed and elegantly
concealed radial facetted reflector

αναπτύχθηκαν πρσφατα, εξασφαλίζουν

system of the Athens luminaries

τη βέλτιστη τεχνολογία φωτισµού.

ensures optimum lighting technology.

Οι στιλπνοί ανακλαστήρες, οδηγούν το

Brilliant facetted surfaces guide the

φως ακριβώς στην επιφάνεια που

light precisely onto the surface to be
4500

στεγανοί ανακλαστήρες, που

πρκειται να φωτισθεί, εξασφαλίζοντας

illuminated, and permit large distances

τη µεγαλύτερη δυνατή απσταση

between light spots ensuring at the

µεταξύ των φωτεινών σηµείων και

same time uniform illumination. Athens

οµοιοµορφία φωτισµού.

is suitable for residential roads,

Το µοντέλο «ΑΘΗΝΑ» είναι κατάλληλο

shopping streets, access roads,
commercial and exhibition centres and

για φωτισµ δρµων σε οικιστικές
∅140

κέντρα, οδούς πρσβασης και χώρους

1200

περιοχές, εµπορικά και εκθεσιακά

recreation areas.
Recommended mounting height 4-6m

αναψυχής.
Συνιστώµενο ύψος τοποθέτησης: 4 – 6 m

Φωτιστικ) σώµα κορυφής

Top mast - mounted luminaire

Κέλυφος αλουµινίου µε ανοξείδωτο
συνδετικ) υλικ)

Aluminium housing with
steel supporting elements

Βάση σύνδεσης απ) χυτοπρεσαριστ)
αλουµίνιο για κορυφή ιστού Φ60/76 mm.

Mast mounting element of
diecast aluminium for 60/76mm.
spigot

Βαφή πούδρας γκρι αποχρώσεως
Powder coated in grey colour
Πολυκαρβονικ) προστατευ)µενο απ) UV
ακτινοβολία
Λευκά πτερύγια αλουµινίου ή πρισµατικ)
γυαλί

Polycarbonate enclosure;
UV protected
Fan shaped white aluminium
or prismatic glass reflector

Κλάση προστασίας: ΙΙ
Protection class: II
Βαθµ)ς προστασίας: ΙΡ 54
Degree of protection: IP 54
Χρώµα: RAL 9002
∆ιαφορετικοί χρωµατισµοί RAL
κατ)πιν παραγγελίας, χωρίς
επιβάρυνση, σε 60 ηµέρες

Finishing: RAL 9002
Any RAL shade upon request;
60 days delivery time without extra cost
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