
BezpiecznaBezpieczna
droga do celudroga do celu
Nowoczesna, wydajna i ekonomiczna 
To możliwe!

ULICE I DROGIULICE I DROGI

Nowoczesna lampa Nowoczesna lampa 
uliczno-parkingowauliczno-parkingowa

ASTRA LEDASTRA LED



<150 <150 lm/Wlm/W

AA++++

SDCMSDCM ≤≤ 33

Niskie koszty utrzymania oświetlenia drogowego wynikają 

zatem nie tylko z ich energooszczędności, ale także z 

trwałości, czyli braku konieczności częstego serwisowania 

czy konserwacji. Lampy uliczne zapewniają oświetlenie 

zarówno efektywne, jak i efektowne, dzięki czemu mogą 

oświetlać nawet najbardziej reprezentatywną przestrzeń 

miejską.

ASTRA LED to produkowana w Polsce, uliczno - parkingowa 

lampa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz 

energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Lampa 

idealnie nadaje się do oświetlania ścieżek rowerowych, 

chodników, dróg osiedlowych, jak również placów i 

parkingów.

 ˇ Samoczyszczący, jedonlity korpus

 ˇ Pasywne chłodzenie (mieszanka PP+FG)

 ˇ Szybki i łatwy montaż (złączka IP66)

 ˇ Wysoka skuteczność świetlna <150lm/W

 ˇ Precyzyjny rozsył (matryca soczewkowa)

 ˇ Żywotność LED do 120 000 h

 ˇ Gwarancja  do 5 lat

 ˅ Moc lampy [W]: 37-69

 ˅ Strumień świetlny [lm]: 5350-9100

 ˅ Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700

 ˅ Montaż: do słupa, na wysięgniku

 ˅ Obudowa: polipropylen (PP) + włókno szklane (FG)

 ˅ Klosz : poliwęglan (PC), matryca soczewkowa

 ˅ Klasa odporności na uderzenia: IK08

 ˅ Stopień szczelności: IP66

 ˅ Klasa efektywności energetycznej:A+ / A++

 ˅ Wymiary A/B/C/ø [mm]: 233/113/640/64

 ˅ Certyfikaty: CE, ENEC (driver)

Nowoczesna lampa uliczno-parkingowa
ASTRA LED / ASTRA LED BASIC

+
Wybrane modele lampy:

Jednolita budowa korpusu, mini-
malizuje ryzyko utraty wysokiej 
szczelności IP66.
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Efektywna matryca soczewkowa 
wykonana z wysokiej jakości ma-
teriału

Samoczyszczący, jednolity korpus 
o płaskiej i gładkiej powierzchni.

Błyskawiczny montaż z użyciem 
szczelnej złączki (wraz z 70cm ka-
blem przyłączona do lampy).

POLSKA PRODUKCJAPOLSKA PRODUKCJA

POLSKA TECHNOLOGIAPOLSKA TECHNOLOGIA

PLPL

Zeskanuj kod
i przejdź do karty
technicznej

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do 

zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie 

www.lenalighting.pl.
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Moc lampy [W] Temperatura 
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] EEI Indeks

ASTRA LED

37 3000 5350 A++ 663147

37 4000 5650 A++ 663000

37 5700 5650 A++ 663062

53 3000 6950 A++ 663154

53 4000 7300 A+ 663017

53 5700 7300 A++ 663079

69 3000 8650 A+ 663161

69 4000 9100 A+ 663024

69 5700 9100 A+ 663086

ASTRA LED BASIC

52 3000 5800 A+ 663222

52 4000 6100 A+ 663208

52 5700 6100 A+ 663215
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