
Z1

PŘEDNOSTI

❏  Ekonomické svítidlo
❏  Sealsafe® systém
❏  Nastavitelné světelné parametry
❏  Nízká cena
❏  Úspora energie a nákladů na údržbu

POPIS

Ekonomické kompaktní svítidlo robustní konstrukce s vysokou úrovní 
světelně technických parametrů a hermeticky uzavřeným tělesem.

Svítidlo Z1 je maximálně jednoduché, má variabilní způsob instalace 
– je možné je upevnit nejen na dřík stožáru, ale i na výložník, stěnu 
nebo na dvouramenný držák typu „T“.

Výtečné parametry svítidla spolu s jeho nízkou cenou z něj tvoří ide-
ální svítidlo pro městské a venkovní oblasti, sídliště, parky a klidové 
zóny. Z1 je také vhodné do lokalit s menší frekvencí provozu.

CHARAKTERISTIKA

Krytí optické části: Sealsafe® IP 66 (*)

Krytí elektrické části: IP 44 (*)

Aerodynamický odpor (CxS): 0,076 m2

Odolnost vůči nárazu (PC) IK 08

Elektrická třída: I

Hmotnost (bez předřadníku) 3 kg

(*)  podle ČSN EN 60598
(**) podle ČSN EN 50102

Svítidlo Z1 může být osazeno zdroji s výkonem od 50W do 100W.

Z1 dotváří architekturu méně frekventovaných míst.



Akrylonitrilový polystyrenový kryt 
předřadníkové části svítidla odolný 
proti UV záření

Držák patice světlelného zdroje, 
umožňující nastavení polohy výbojky

Tlakově odlité těleso ze slitiny hliníku

Hluboce tažený hliníkový reflektor

Tvarovaný polykarbonátový kryt 
světelného bloku odolný proti 
vandalismu

Snadno demontovatelná 
předřadníková deska

Hliníkový držák svítidla na dřík stožáru 
ale i na výložník, na stěnu nebo 
na dvouramenný držák typu „T“

UCHYCENÍ ROZMĚRY SVÍTIDLA FOTOMETRICKÁ KŘIVKA SVÍTIVOSTI PRO Z1

Upevnění na stěnu
na speciální výložník

Ø 48 – 60 mm

Horizontální upevnění
na výložník 48 – 68 mm
(2 ks M8 šroubů)

Ø 60 mm

Vertikální upevnění
na 60 mm dřík stožáru
(2 ks M8 šroubů)

Ø 60 mm

T – montáž
sestava 2 ks svítidla na 
jednom stožáru
(4 ks M8 šroubů)
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FOTOMETRIE

Měnitelné nastavení výbojky v reflektoru vyrobeného z hluboce taž-
ného materiálu, umožňuje zajistit rozložení světla přesně dle přání 
zákazníka a místních podmínek.

Poloha světelného zdroje určuje vyzařovací charakteristiku svítidla.

ÚDRŽBA

Přístup k desce elektroniky je po odklopení vrchního 
krytu (stisknutí po stranách a odklopení).

Pootočením držáku objímky snadno vyjmeme světelný 
zdroj z reflektoru.

Předřadníková deska je lehce vyjímatelná jako celek po 
uvolnění jednoho šroubu.

50W 70W 100W 80W 125W 32W, 42W

4,1 kg 4,5 kg 4,7 kg 4,1 kg 4,4 kg 3,9 kg

PC
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