LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA

CX/X16

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:

Luminária pública fechada, corpo e aro com alojamento para equipamento elétrico em alumínio injetado a alta pressão. Difusor de
vidro curvo temperado fixado ao aro através de junta vedadora. Refletor estampado em chapa de alumínio, anodizado e selado.
Fixação em ponto de braço com até ø 60,3mm. Para fixação de 1,2,3 ou 4 pétalas em poste utilizar núcleo de ferro. Pintura
eletrostática na cor cinza (a pedido, outras cores). Soquete de porcelana rosca E-40 com regulagem da lâmpada permitindo a
variação da intensidade luminosa para diversas classificações fotométricas. Grau de proteção, corpo óptico: IP66. Alojamento para
equipamento auxiliar: IP33.

APLICAÇÃO:

Ruas, avenidas, Estradas, Rodovias, Praças, Parques, Estacionamentos, Rodoviárias, Portos, Aeroportos, Áreas Industriais.

C

B

A

Lâmpadas

Medidas

Código

Vapor Metálico
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Larg. B (mm)

Altura C (mm)

CX/X16 - 3

70W/150W

70W/150W

550

270

140

CX/X16 - 5

250W/400W

250W/400W

690

300

180
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SOLUÇÃO DE ELEVADA PERFORMANCE, ROBUSTA E ECONÔMICA

LUMINÁRIA COMPACTA
A luminária pública X16 destaca-se por ser compacta e por seu peso reduzido. Seu Design foi concebido visando facilitar as
operações de instalação e manutenção.
ABERTURA E MANUTENÇÃO SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS
A luminária pode ser aberta sem ferramentas ao mover os três fechos especialmente desenvolvidos e integrados na parte
lateral da luminária. Esta operação dá acesso aos acessórios elétricos - fixos em placa removível - e ao obturador do suporte de
lâmpada. Acesso à lâmpada ao rodar o porta soquete em um quarto de volta.
FÁCIL TROCA DE LÂMPADAS
Com soquete removível para efetuar trocas, a luminária se torna prática sem a necessidade de uma ferramenta especial. Além
disso, as múltiplas posições da lâmpada permitem o ajuste fotométrico preciso adaptado a cada ambiente específico
RESISTENTE
Apesar de ser leve, a linha X16 possui alta resistência mecânica e é extremamente resistente a choques e vibrações.
CONSERVAÇÃO DO DESEMPENHO AO LONGO DO TEMPO
Com difusor de vidro temperado o desempenho fotométrico ao longo do tempo é assegurado com
grau de proteção IP66 para o bloco ótico, pela transparência do difusor e pela resistência aos fenômenos eletrostáticos.

Para Especificar:

CX/X16
CX/X16

Código

-

5

Exemplo:
CX/X16-5
Luminária Pública
fechada para
lâmpadas de 250W
ou 400W

3 (70W/150W)
5 (250W/400W)
Lâmpada
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CONFIRA OS DIFERENCIAIS DA LUMINÁRIA

3 fechos para garantir alta segurança com
um simples clique
suporte de abertura da tampa
prensa cabo
terminal para ligação de cabos
cabo com isolação
refletor de alto rendimento
porta soquete removivel

chassi reforçado para montagem do reator
encaixe para bracos ou topos de postes
base para instalação de relés
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