TEKNIK OG MILJØ

Belysningskatalog
Renovering af belysningsanlæg

Kataloget, med mulige valg af lampehoveder, er udarbejdet i henhold til gældende
vejbelysningsregler, som er udarbejdet af Vejdirektoratet og godkendt af Trafikministeriet i oktober
1999. Kataloget er vedtaget af Solrød Kommune som en vejledning for etablering af vejbelysning
på offentlige veje og på private fællesveje i byzone i Solrød Kommune. Valget af lamper er udvalgt
efter aftale med Solrød kommune.
På de private fællesveje vil der herudover være mulighed for at vælge andre typer LED lamper.
Dette kan kun lade sig gøre i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med Solrød Kommune og
SEAS-NVE. Det drejer sig om de tilfælde, hvor områdets beplantning, vejforhold og arkitektur er af
særlig karakter.
Solrød Kommune opfordrer til, at man udskifter de udgåede kviksølvslamper til nye lamper med
LED. Dette giver den mest energibesparende løsning, ligesom det giver mulighed for at dæmpe
belysningen om natten frem for at natslukke sammen med kommunens øvrige belysning. Dermed
vil der være mulighed for lys på vejen hele natten. Denne mulighed skal dog undersøges på
forhånd, da den afhænger af, hvordan strømtilførslen til vejbelysningen er opbygget.
Kommunens operatør på drift- og vedligeholdelse af vejbelysningen, SEAS-NVE, kan kontaktes for
yderligere information. Både omkring priser på de forskellige lamper samt en pris på færdige
projekter. Derudover vil de kunne informere omkring muligheden for dæmpning frem for natsluk.

SEAS-NVE kan kontaktes på følgende:
SEAS-NVE – Outdoor Lighting
E-mail: udelys@seas-nve.dk
Telefon: 70 29 29 00

Armatur

TownGuide LED Classic T
-Philips Signify

Produktinformation:
Baldajin og spids i trykstøbt aluminium, alt pulverlakeret, kan fås i
nedendstaående farver.
Afskærmning slagfast UV-stabiliseret i klar polycarbonat - frosted
Skruemontering: rustfrit stål
Farve: Silver grey (RAL 9006)
Grey aluminum (RAL 9007)
Black (RAL 9005)
Light grey (RAL 7035)
Styring:
DALI
Kan monteres på følgende mastetyper
3,5 - 6 m rørmast/designmast,
studs Ø48 mm, Ø76 mm
Lyskilde: LED
Klasse: IP66
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

Armatur

Avenue F2 LED
-Thorn
Produktinformation:
Sokkel og arme i trykstøbt aluminium, alt
pulverlakeret mørk sandy grå 900
Afskærmning i klar polycarbonat
Skruemontering: rustfrit stål

Styring:
DALI
Kan monteres på følgende mastetyper:
3m - 4 m rørmast/designmast.
På designmast og på studs Ø60 mm,
længde 75 mm
Lyskilde: LED
Klasse:
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: Klasse II

Armatur

Kipp Lygte
-Louis Poulsen

Produktinformation:
Overflade: Aluminiumsfarvet med struktureret overflade eller grafitgrå,
pulverlakeret.
Overskærm: Hvid eller sort, sprøjtestøbt ASA. Afskærmning: Sprøjtestøbt
klar polykarbonat. Stel: Støbt aluminium.
Styring:
DALI
Kan monteres på følgende mastetyper:
3 m - 4 m rørmast/designmast,
monteres på mastetop Ø60 mm
Lyskilde: LED
Klasse:
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

Armatur

Nyx 330
-Focus
Produktinformation:
Armaturhus er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med
afskærmning i frosted eller opaliseret polycarbonat.
lygtehovedet i sort og to grå farvevarianter, som begge passer til
galvaniserede standardmaster.
Styring:
DALI
Kan monteres på følgende mastetyper
3 m - 6 m rørmast/designmast,
monteres på mastetop Ø60 mm
Lyskilde: LED
Klasse: IP66
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

Armatur

MileWide LED
-Philips Signify
Produktinformation:
Armaturhus: højtryksstøbt aluminium, ikke-korroderende. Afskærmning:
glas, termisk hærdet Overskærm: Sølv satingrå og Philips mørkegrå
Hvid eller sort, sprøjtestøbt ASA. Afskærmning: Sprøjtestøbt klar
polykarbonat. Stel: Støbt aluminium.
Styring:
DALI
Kan monteres på følgende mastetyper:
6 m - 8 m rørmast/designmast,
Mastetop Ø60 eller Ø76 mm
Sidemontering: Lodret indgang
(diameter = 42-48 mm)
Lyskilde: LED
Klasse:
Kapsling: IP66
Isolation: Klasse II
Vandal: IK10

