
Standard Belysning

Motionsspår/Elljusspår med Coreline Malaga

Coreline Malaga är en produkt för den prismedvetna som vill uppgradera sitt motionsspår med LED belysning.
I detta förslag har vi använt en 6 m stolpe som är vanligt i befintliga anläggningar med gamla urladdningslampor.
Detta 1:1 byte ger en energieffektiv lösning med väldigt bra TCO

Standardlösning för Motionsspår/Elljusspår:
 Vägbredd (b) = 4 m
 Stolphöjd (h)= 6 m
 Stolpavstånd (x)= 31 m
 Överhäng = -1 m
 Lutningsvinkel armatur = 0°

Coreline Malaga

Förklaring

Luma

Standaard Lichtplan

DigiStreet

Fiets- en voetpaden met Luma en DigiStreet 
    
Philips LED-platform LEDGINE-O wordt toegepast in veel productfamilies, 
onder andere in Luma- en DigiStreet armaturen. Kenmerken van LEDGINE-O 
zijn de hoge lichttechnische prestaties in openbare verlichting passend bij 
Europese normen en applicaties.

Toelichting
Standaardsituatie bij fiets- en voetpaden:
  Wegbreedte = 2 - 4 m
  Masthoogte = 3 - 6 m
  Mastafstand = 7x masthoogte
  Overhang = 0m
  Tilthoek armatuur 0°
Bepaal de gewenste verlichtingssterkte en masthoogte
Bepaal met behulp van de grafiek de LEDGINE-O uitvoering
Bepaal het juiste armatuurtype in onderstaande tabel

PS: Verhouding wegdek-luminantie / verlichtingssterkte: 1 cd/m2 = 13.5 lux (bij standaard wegdektype C2)

Terreinbreedte= 4x Masthoogte
Terreindiepte= 1x Masthoogte
Breedte - Diepte 4x1

4 x h

b

h = b

5 x h

Resultat för bedömningsfält

Storlek

EmedKörbana 1 (C5)

Uo

Beräknad

8.4 lx

0.40

Börvärde

≥ 7.50 lx

≥ 0.40

OK



Detta är en standardlösning, men har du behov av en
anpassad lösning med andra förutsättningar.

Andra förutsättningar I projektet?

Klicka här
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CoreLine Malaga LED: smidigt och effektivt helt enkelt CoreLine Malaga LED-familjen är 
designad för väg-, gatu- och bostadsapplikationer och finns tillgänglig i två olika storlekar. 
Ljuskällan är en standard Philips LED-motor med en tillhörande standard Philips 
Xitanium-utomhusdriftdon – det är kvalitet du kan lita på. CoreLine Malaga är utformad för att 
vara så effektiv som möjligt och utför samma uppgifter som SON-T 50-, 70-, 100- och 150W- 
armaturerna som den ersätter; rätt mängd ljus på rätt plats. Medelstrålningsoptiken skapar en 
jämn ljusfördelning på vägen. Kombinationen blir ett resultat av intressanta energibesparingar 
som reducerar verksamhetskostnaderna markant. Energibesparingar på 50 % är en rimlig och 
realistisk uppskattning. Samtidigt är en investering i en CoreLine Malaga LED-armatur på 
samma nivå som en investering i en äldre SON-T-armatur inklusive den första lampan. 
Med CoreLine Malaga LED sparar du däremot flertalet lamputbyten som SON-T hade krävt och 
LED-ljusmotorn i CoreLine Malaga LED varar under armaturens livslängd vilket i sig självt är en 
lysande investering. Tack vare tätningsfunktionen är installationen smidig; armaturen behövs 
inte öppnas för att anslutas till nätkabeln. Samtidigt kan det plana glasskyddet tas bort för att 
ansluta till driftdonet för underhåll om så krävs. Sammantaget gör funktionerna och fördelarna 
att det är ett självklart beslut att välja CoreLine Malaga LED och som en del av CoreLine familjen 
finns den tillgänglig hos en Philips-partner.

https://www.lighting.philips.se/prof/utomhusbelysning/vaeg-och-stadsbelysning/vaeg-och-stadsarmaturer/
corelinemalaga-led/910925865339_EU/product

Produkt i denna standardlösning:

Coreline Malaga BRP101 T25 1 xLED37/ 740 DM
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