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Eco StreetLine
En modul za različne 
vrste  uporabe

Kakovost na podlagi izkušenj 
Koncept HELLINE razsvetljave »Eco StreetLine« vklju čuje inovativne značilnosti LED tehnologije, združe     ne z modularnim konceptom in 
brezčasnim dizajnom. Linija izdelkov »Eco StreetLin  e« beleži občutno nižje izpuste CO2. S svojo nadpov       prečno življenjsko dobo LED moduli 
skoraj ne potrebujejo vzdrževanja. Zelo redko jih j    e potrebno zamenjati, kar prispeva k še nižjim stro      škom njihovega delovanja.

Trajnostni koncept do najmanjše podrobnosti
Modularna sestava omogoča odklop svetlobnega modula      iz ohišja. Poleg LED diod modul vključuje tudi krm        ilnik, ki se bo nadalje razvijal v 
koraku s tehničnim napredkom in bo pri vsaki menjav   i nadgrajen z najsodobnejšo različico.
Garancija za tehnologijo v smislu trajnostnega konc    epta – stabilen svetlobni tok (Lm), barva (K) in di       stribucija (LDC) svetlobe ne glede na 
razvoj tehnologije.
Modularni sistem LED linije izdelkov za cestno razs  vetljavo »Eco StreetLine« že izpolnjuje 80% današnj        ih potreb mestne ulične razsvetljave. 
Sistem prekrivanja svetlobnih vzorcev (Multilayer)    homogeno osvetljevanje cest, parkirišč, križišč in industrijskih objektov, hkrati 
pa zmanjšuje tudi svetlobno onesnaževanje.

 
Enostavna zamenjava LED modula

i«

sistemov s področja avtomobilske industrije

Eco StreetLine I Park
Področja uporabe:

Svetlobni razredi:

Višina LP Dolžina Širina                         E                m

4,0 m 35,0 m 3,3 lx

4,5 m 35,0 m 3,0 lx

5,0 m 33,0 m 3,0 lx

5,5 m 31,0 m 3,0 lx

6,0 m 28,0 m 3,0 lx

Eco StreetLine I Twin
Področja uporabe:

Svetlobni razredi:

Višina LP Dolžina Širina                    E m

4,0 m 35,0 m 6,8 lx

4,5 m 38,0 m 5,9 lx

5,0 m 40,0 m 5,0 lx

5,5 m 39,0 m 5,0 lx

6,0 m 37,0 m 5,0 lx

Em

3,3 lx

3,0 lx

3,0 lx

3,0 lx

3,0 lx

6,8 lx

5,9 lx

5,0 lx

5,0 lx

5,0 lx
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Eco StreetLine I Square
Področja uporabe:

Svetlobni razredi:

Eco StreetLine I Case
Področja uporabe:

Svetlobni razredi:

Prednosti Eco StreetLine:

Enostavna zamenjava
Modularna sestava omogoča odklop svetlobnega modula      iz  
ohišja. Poleg LED diod modul vključuje tudi krmilni    k, ki se bo  
nadalje razvijal v koraku s tehničnim napredkom in    bo pri vsaki 
menjavi nadgrajen z najsodobnejšo različico.

Višina LP Dolžina E m

4,0 m 34,0 m 5,0 lx

4,5 m 37,0 m 5,3 lx

5,0 m 37,0 m 5,1 lx

5,5 m 35,0 m 5,0 lx

6,0 m 33,0 m 5,0 lx

6,5 m 31,0 m 5,0 lx

Višina 
LP Dolžina E m Širina

 5,0 m 42,0 m 8,9 l 26,0 m

5,5 m 44,0 m 8,1 l 26,0 m

6,0 m 45,0 m 7,5 l 28,0 m

6,5 m 43,0 m 7,5 l 30,0 m

7,0 m 40,0 m 7,6 l 34,0 m

7,5 m 38,0 m 7,5 l 34,0 m

8,0 m 35,0 m 7,6 l 35,0 m

Širina

             

28,0 m
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