Vialis Classic Verkeerlantaarn
Degelijk, betrouwbaar en beproefd
Onze meest beproefde lantaarn is
de Vialis Classic.
Een degelijke, betrouwbare lantaarn die decennia lang
met succes op talloze kruispunten, bij
sluizen, bruggen en toerit-doseerinstallaties wordt
toegepast.
De Vialis Classic lantaarn kenmerkt zich door de robuuste
uitvoering, de hoge zichtbaarheid en de vele universele
montagemogelijkheden.
Aluminium behuizing
De Vialis Classic lantaarns zijn volledig van aluminium en
leverbaar in een 1-, 2-, of 3-lichts uitvoering.
De aluminiumconstructie is zeer robuust. Door de solide
constructie is bij de montage op een mast geen extra
ondersteuning nodig.
Compleet assortiment
De Vialis Classic lantaarn wordt geleverd in diverse
maatvoeringen. Onze 1, 2 en 3-lichter lantaarns zijn
verkrijgbaar in Ø 200mm of Ø 300 mm uitvoering,
waartoe ook de fietsers- en voetgangerslichten en het
buslicht (de negenoog) behoren.
Vele soorten sjabloneringen worden ondersteund.
Montagemogelijkheden
De bevestiging van de Vialis Classic lantaarn is eenvoudig
en kan op diverse manieren worden uitgevoerd.
De standaard bevestigingsmethoden zijn: op mast,
aan mast beugels en aan neig.
LED-techniek
Standaard worden de Vialis Classic lantaarns voorzien
van de nieuwe generatie High Power LED’s GTx 42V LED
II modules. Deze LED’s leveren nog betere prestaties en
verbruiken aanzienlijk minder energie.
De zichtbaarheid en daarmee de verkeerveiligheid,
wordt door de opbouw van de GTx LED module met de
bolvormige strooilens nog verder verhoogd.
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De algemene voordelen van LED's zijn:
• Lage energieverbruik van de GTx LED's
• GTx LED's hebben een lange levensduur, waardoor
de jaarlijkse vervanging van de lampen niet meer
nodig is.
Voor de GTx LED modules zijn sjablonen beschikbaar,
waarmee de benodigde figuraties gemaakt kunnen worden.
Deze sjablonen bevinden zich achter de buitenlens.
Op aanvraag zijn diverse figuraties mogelijk.

Functionele en technische kenmerken
• De gangbare maatvoeringen:
1-lichter, 2-lichter en 3-lichter, zowel als
Ø 200 mm en Ø 300 mm
• LED II 42V, GTx modules
• LED I 42V (of 230V dmv transformator per LED module)
• Technische levensduur minimaal 15 jaar
• Dichtheidsklasse IP654
• Slagvastheid IR3
• Temperatuurbereik -20°C t/m 55°C
omgevingstemperatuur
• Zelfdragende constructie
• Diverse vormen van bevestiging wordt ondersteund
• Achtergrondschilden standaard uitgevoerd in zwart
met de keuze van de achterzijde in grijs (RAL 7032)

Meer weten?
Stuur een mail naar: verkoop.sens@vialis.nl
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