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A Schréder Product

Lanternas de estilo fabricadas em aço zincado ou inox, dis-

poníveis em dois modelos: Cascais (hexagonal) e Ribeira

(quadrada).

Previstas para lâmpadas até 150 W, podem ser instaladas -

com fixação vertical ou suspensa - entre 4 e 5 metros
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®

A Schréder Product

Altura de instalação recomendável: 4 a 5 m

Dimensões

Opções

Classe II

Acabamentos

Corpo e cúpula:

• standard: verde (RAL 6009) ou preto (RAL 9005)

• a pedido: qualquer cor RAL

Difusor: policarbonato estruturado ou tranparente

Manutenção

A abertura da luminária faz-se desapertando um parafuso

imperdível que permite o basculamento do bloco óptico

(ou do capot) em torno de duas charneiras.

Esta operação permite o acesso à placa porta acessórios

eléctricos e ao reflector equipado com um obturador porta

suporte de lâmpada.

Acesso à lâmpada por rotação do obturador. A placa porta

acessórios é amovível.

Materiais

Corpo e capot: aço zincado ou inox

Difusor: policarbonato termomoldado

Topo: alumínio repuxado

Reflector: alumínio puríssimo abrilhantado e protegido

anodicamente

Características mecânicas

Estanquicidade bloco óptico: IP66 (Sealsafe®) (*)

Estanquicidade bloco acessórios eléctricos: IP44 (*)

Peso sem acessórios eléctricos: 9 Kg

Acessórios eléctricos incorporáveis montados no capot

da lanterna

(*) segundo EN 60598

Características eléctricas

Tensão nominal: 230 V - 50 Hz

Classe I

Distribuição fotométrica directa

Tipo de lâmpada Tipo de reflector

1200 1317+refractor

Sódio branco 100W (T) -

Sódio alta pressão 70W (T-B) 70W (T-B)

100W (T-B) 100W (T-B)

150W (T) -

Vapor de mercúrio 80W (B) 80W (B)

125W (B) -

Iodetos metálicos 70W (T) 70W (T)

150W (T) -

Iodetos metálicos 70W (T) -

(tubo de descarga 150W (T) -

cerâmico)

T= Tubular   B= Balão

Tabela de lâmpadas

Cascais Ribeira
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RIBEIRA
CASCAIS

Fixações

1. Placa porta acessórios
eléctricos amovível

2. Corpo e capot em aço
zincado ou aço inox

3. Bloco óptico Sealsafe® (IP66)

4. Difusor de policarbonato em
peça única termomoldada

Vertical

- Ponteira macho 3/4” Gaz

  aperto por porca e contra porca

Suspensa

- Por arco

Suspensa

- Por tubo
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