Standard Belysning

LED-Belysning i Parkeringsgarage
Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning på
hur du kan belysa ett parkeringsgarage. Vill du ha en belysningslösning som är skräddarsydd för din
egen situation? Ta då kontakt med din kontaktperson på Signify eller våra Signify-ljusspecialister.

Pacific LED

CoreLine Waterproof

Förklaring
För att uppfylla gällande standard för parkeringshus EN-12464-1: 2011, kan armaturerna installeras enligt följande
placering. Parkeringsplatserna; placera 1 LED-armatur (WT470C LED35S/840 VWB) per 2 parkeringsplatser, mitt
över parkeringsplatserna och parallelt med körbanan. I mitten på körbanan 1 LED-armatur per 2 parkeringsplatser.
Detta förslag gäller för parkeringsgarage med en körväg upp till cirka 6m.

Belysningsnivåer enligt EN-12646-1: 20211
Belysningsstyrka (Em)
Typ av utrymme
Körfält
Parkeringsplatser
In- och utfarter
(på natten)
In- och utfarter
(under dagen)

Em (lux)
75
75
75

Anmärkning
i golvhöjd
i golvhöjd
i golvhöjd

300

i golvhöjd

Grundläggande information:
Mått parkeringsplatser:
Körbanans mått (bredd):
Takhöjd i parkeringsgaraget:
Reflektionsvärden tak / väggar / golv:
Bibehållningsfaktor:
Jämnhet Emin/Emed:

5,00 x 2,50 m (lxb)
ca 6,00 meter
ca. 2,40 meter
30% / 30% / 10%
0,70
≥ 0,40

Standard förslag, Parkeringsgarage enligt
standard EN-12464-1: 2011
In- och utfarter
Vid in- och utfarter behövs en
ökad belysningsstyrka på
300lux under dagen.
Förslag: Pacific LED: WT170C
LED64S/840 VWB L1600
CoreLine: WT120C G2
LED60S/840 L1500

WT470C LED34S/840 VWB L1600 eller
WT120C LED34S/840 L1500

LED-Belysning i Parkeringsgarage
Pacific LED
Produktinformation
•
1 till 1 ersättare för lysrörsarmaturer
•
Finns även för DALI-styrning
•
Finns mer flera olika optiker
•
IP66
•
Enkel och flexibel att montera
•
Effektivitet upp till ca 145lm/W

Pacific LED
Mått i mm

CoreLine Waterproof
Produktinformation
•
1 till 1 ersättare för lysrörsarmaturer
•
Finns mer flera olika lumenpack
•
Finns även för DALI-styrning
•
IP65
•
Effektivitet upp till ca 140lm/W

CoreLine Waterproof
Mått i mm

Andra förutsättningar I projektet?
Detta är en standardlösning, men har du behov av en
anpassad lösning med andra förutsättningar. Klicka här
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