
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

STORK LITTLE BROTHER  

STORK LITTLE BROTHER är armturen som förenar hög energieffektivitet (upp till 118 lm/W) med stilren och tidlös 

design. Armaturen är anpassad för medelstora vägar och lite större parkeringsplatser. Armaturhuset är tillverkat i solid 

aluminium med en lins av härdat säkerhetsglas för bästa ljusgenomsläp. Starka material tillsammans och en avancerad 

teknisk design med komponenter från internationella tillverkare som Philips och OSRAM borgar för hög kvalitet. 

 

STORK LITTLE BROTHER går att beställa med 4 olika ljusspridningar för att kunna ge en optimal ljusbild utifrån den 

unika platsens förutsättningar. Armaturen går att styra via både kabel och radiofrekvens (båda kräver tilläggsmodul). 

  

STOCK LITTLE BROTHER går även att beställa i 4 olika färger (svart, asfalt, grå och silver), med 3 olika färgtemperaturer 

och en rad olika effekter. Den är dimbar med flera olika gränssnitt och passar stolphöjder mellan 3 och 14 meter, samt 

stolpar med 40 eller 60 mm i diameter. Armaturen är enkel att öppna utan verktyg, levereras installationsklar med 

kabel i önskad längd och har 5 års fabriksgaranti. 

 

Produktspecifikation 

Färgtemperatur:  3 000, 4 000 eller 5 700 K  

Färgåtergivning:   Ra (CRI) 80 (90 finns mot merpris) 

Ljusflöde:  1 625 - 14 430 lm beroende på effekt  

Effekt:  18 - 137 W (ursprungseffekt innan dimring) 

Anslutningsspänning: 220 - 240 VAC, 50 - 60 Hz 

Kapslingsklass:  IP 66 

Slagtålighetsklass: IK 09 

Strömspiksskydd: 6 eller 10 kV (10 kV finns mot merpris och endast i utförande utan DALI dimring)  

Mått:  L 650 x B 280 X H 104 mm (H = 137 mm med antenn) 

Vikt:  7 800 g (utan stolpfäste och antenn)  

Omgivningstemperatur: -40° till +50° C 

Omgivningsfuktighet: Max 90 % 

Dimbarhet:  1 - 10V, DALI och Dynadim 

Styrning:  Kabel eller radiofrekvens 

Livslängd (LED):  100 000 timmar (70 % av ursprungsstyrkan vid 25° C) 

Fabriksgaranti:  5 år  

Godkännande/certifiering: CE och ENEC (ENEC utfärdat av KEMA KUER) 

Tillverkningsland: Lettland 
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