Cono 40
Meer licht op straat met de Cono 40
De Cono 40 is een retro-fit LED plug-in
module te gebruiken als verlichting van
woonwijken en de openbare weg.
De Cono 40 is toe te passen als vervanging van de conventionele TL of PL
verlichting bij paaltop- of kegelvormige
armaturen. De lamp is in meerdere
uitvoeringen in te stellen, namelijk een
versie die continu is verlicht gedurende
de nacht en een versie die gedimd kan
worden. Het dimmen is daarnaast nog
eens in te stellen met een autonome
aansturing met middernacht dimregeling (Mezza Notte) of centrale aansturing via
Lumosa Touch.

Opties voor elke toepassing op de openbare weg
De Cono 40 plug‐in unit is verkrijgbaar in zowel
een rond (Rotondo) als langwerpig (Strada) lichtpatroon en in de lichtkleuren Cool White (5000K)
of Warm White (3500K). Op deze manier is het
mogelijk de Cono 40 voor diverse toepassingen te
gebruiken. De 'Rotondo' is bijvoorbeeld vooral
geschikt voor straten en het verlichten van
trottoirs, terwijl het langwerpige lichtpatroon
'Strada' optimaal te gebruiken is voor het optimaal
verlichten van wegen. Het mechanisch ontwerp is
zo gemaakt dat het met minimale aanpassingen in
de bestaande armaturen past.
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Bediening via Lumosa Touch
Lumosa Touch is een interactieve web applicatie, bedoelt om de LED verlichting op een
eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier aan te sturen. Het systeem is te bedienen via een standaard PC, tablet of smartphone. U ziet in één oogopslag alle lampen
door middel van een duidelijke overzichtskaart. Vervolgens heeft u de mogelijkheid
door middel van eenvoudige handelingen de verlichting specifiek te regelen. Lumosa
Touch vormt de ideale aanvulling op Lumosa led verlichting, waarmee u het maximale
uit het systeem kunt halen.

De Cono 40 kan aanzienlijke voordelen bieden.
In het kort:
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Automatische registratie van defecten
Centrale Power Monitoring
Verbeterde lichtkwaliteit
Automatische registratie van branduren
Makkelijk te onderhouden
Programmeerbaar te dimmen
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