
                                                                                                                              

 

TERRA 

Terra är en mycket kompetent armatur för gator samt cykel- och gångvägar. Huset är tillverkat i aluminium och har en 

smutsavvisande yta i Sandalor. Linsen är tillverkad i polykarbonat och är speciellt konstruerad för att ge en extra bred 

och jämn ljusspridning. Terra erbjuder dessutom en mycket avancerad teknisk plattform. 

  

Hjärtat i den tekniska plattformen utgörs av en programmerbar mikroprocessor (programmering sker vid tillverkning). 

Med denna kan man få olika dimringsmönster anpassade efter platsen och tider på dygnet eller årstider då armaturen 

skall dimras upp eller ner. Mikroprocessorn innehåller även en självövervakningsfunktion, t.ex. om enskilda LED slutar 

fungera och kompenserar då detta. Mikroprocessorn övervakar även nätdelen för att undvika att den tekniska 

plattformen slutar fungera vid eventuella spänningstoppar i elnätet.   

Terra levereras installationsklar med kabel i önskad längd och passar stolphöjder mellan 3 och 12 meter, samt stolpar 

med 60 och 76 mm i diameter. Den går att få i olika färger, grå (RAL 9007) är dock standard. Armaturen är enkel att 

öppna utan verktyg och har 5 års fabriksgaranti, medan själva LED modulen har hela 60 000 timmars fabriksgaranti.  

Produktspecifikation 

Färgtemperatur:  2 700 - 6 000 K (4 200 K är standard, andra finns mot merpris)  

Färgåtergivning:   Minst Ra (CRI) 85, beroende på färgtemperatur 

Ljusflöde:  1 264 - 6 567 lm beroende på effekt  

Effekt:  14 - 75 W 

Anslutningsspänning: 95 - 230 VAC, 47 - 63 Hz 

Kapslingsklass:  IP 66 

Slagtålighetsklass: IK 09 

Mått:  L 554 x B 265 x H 125 mm 

Vikt:  7 950 g (utan stolpfäste) 

Omgivningstemperatur: -30° till +50° C 

Omgivningsfuktighet: Max 90 % 

Dimbarhet:  1 - 10V och DALI 

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

Fabriksgaranti:  5 år för armaturen och 60 000 timmar för LED modulen 

Godkännande/certifiering: CE, CB och ENEC (CB och ENEC av Intertek SEMKO AB) 

Tillverkningsland: Tyskland 
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