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Technische data

De Iridium van Philips is regelmatig, op diverse masthoogtes, waar te nemen in het 
Nederlandse straatbeeld. De armaturen met conventionele verlichting hebben zich al 
jarenlang bewezen als een uiterst robuust en betrouwbaar opschuifarmatuur.

De armatuur is gemaakt van glasvezel verstrekt polyester of gietaluminium en heeft een 
lange levensduur. De afscherming is gemaakt van slagvast, helder polycarbonaat of glas. 
De Iridium familie is in drie verschillende maatvoeringen aanwezig. De 252, 253 en 254 serie 
heeft een polyester behuizing en de 452, 453 en 454 serie heeft een aluminium behuizing. 

Voor alle uitvoeringen heeft Industria op verzoek van veel gebruikers van de Iridium een 
passende RetroLed oplossing gecreëerd met als uitgangspositie behoud of verbetering 
van de oorspronkelijke lichtprestatie zodat een één op- één vervanging snel uit te voeren 
is (plug en play).

De modules zijn zo geconstrueerd dat de led verlichting zo efficiënt mogelijk het wegdek 
en de omgeving verlichten waardoor een lichttechnische (her)berekening is te overwegen 
om meer besparing te realiseren.

De drivers zijn uiteraard in verschillende uitvoeringen beschikbaar: 
• Basic (aan/uit)
• Lite prog (Dynadim, CLO) 
• Full prog (Dali, 1-10V, Dynadim, CLO)
• Sensor Ready Drivers (enkel op aanvraag, niet nodig voor Luminext OLC)

Industria ondersteunt de sociale arbeidsmarkt
Industria is aangesloten als convenantpartner van MVO Westland (Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen Westland) waarmee wij ons sterk maken voor een gezonde en sociale arbeidsmarkt 
in het Westland. Industria is voor de productie van de armaturen een samenwerking aangegaan met 
‘Patijnenburg’. Dit is een organisatie die zich al decennialang toelegt op het begeleiden naar werk 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Iridium kan snel 
op locatie worden gemonteerd
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