
 � A-Slim - den miljøvenlige lanterne
 � Energiebesparende
 � CO2-reducerende
 � Unikt tætningssystem
 � Modstandsdygtig
 � Mange års holdbarhed
 � Serviceringsvenlig

Standardlanterne

Beskrivelse

 � CE-mærket i overensstemmelse med 
2368

 � Fantom lysklasse 5 
 � Omgivelsestemperatur-klasse A, B, C
 � Tæthedsklasse IP-55
 � Modstand mod stød og vibrationer 

(IR3-klasse)
 � Fås i 40 V og 230 V, kan dimmes
 � Fås i 42 V iht. OCIT-LED

ATKI Slim lanterne er et miljøvenligt produkt, som er 
ideelt til energiebesparende lyssystemer, som LED. 
Desuden tillader det slanke design at reducere mæng-
den af energi og materiale, der bruges til at fremstille 
produktet og reducere CO2-emissionen væsentligt.

Takket være robust model konstruktion, og unikt tæt-
ningssystem kan intet  snavs eller støv nogensinde 
komme ind og påvirke dens funktion. ATKI´s slim  sig-
nalhoved er udelukkende lavet af polycarbonat (LEX-
AN®), der  garanterer modstand mod mekanisk på-
virkning, herunder hærværk.

En anden fordel ved moduldesign er enkel service, der 
kan udføres uden specielle værktøjer eller færdigheder. 

Alle symboler på signalhovedets linser er lavet ved 
hjælp af masker eller fremstillet i sprøjtende, UV-resis-
tent teknologi, der sikrer holdbarhed i mange år.

Den patenterede ring muliggør meget let og hurtig 
montering af alle LED-moduler, der er tilgængelige på 
markedet.

Specifikationer
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Antal lys
(Ø200 mm)

Dimensioner
b / h / d [mm]
(Vægt)

Materiale Kabinet Mulige 
farver

Tempera-
tur-klasse

Modstand CE-certifikat

1 269x264x130
(1,8 kg)

UV-stabiliseret 
polycarbonat

En eller 
to arme. 
Montage af 
LED-indsats 
med skruer.

Sort 
(RAL 9005)
Grå
(RAL 7032)
Grøn
(RAL 6009)
Gul 
(RAL 1003)

A, B og C 
(-40 °C til 
+65 °C) iht. 
PN-12368: 
2006

IR3 iht. PN-
EN 12368: 
2006

I fuld 
overens-
stemmelse 
med PN-EN 
12368:2006

2 269x527x130
(3,6 kg)

3 269x791x130
(5,4 kg)

Tekniske specifikationer


