
Datasheet: QR201700067 

Specificatie algemeen: (Door leverancier geadviseerde waarden) 
Handelsmerk Lightronics 
Model Brisa plus 
Categorie Wegverlichting 
Bouwvorm Koffer 
Omschrijving <p>Met de BRISA en de BRISA PLUS heeft u met één armaturenlijn de 

standaard voor de totale leefomgeving. De BRISA dekt het gehele segment 
voor de woonwijk af. De BRISA PLUS is uitermate geschikt voor toegangs- 
en rondwegen. U kunt dus met één armaturenlijn de complete 
leefomgeving verlichten zoals u dat wenst.</p> 
 

Masthoogte 5 - 8 m,8 - 12 m 
Mastafstand 25 - 35 m,35 - 45 m,45 - 55 m,55 - 65 m,> 65 m 
Toepassingsgebied: Hoofdweg,Secundaire weg,Parkeerterreinen 
Montage Opzet,Opschuif 
 
Omgevingscondities: 
Omgevingstemperatuur 25 °C 
IP Toestel 65 
IP Optisch compartiment 65 
IK Classificatie 10 
Maximale gewicht 10 kg 
 
Aansluitwaarden: 
Nominale spanning 230 V - 230 VAC 
Nominale vermogen 66 W 
Isolatieklasse I en II is mogelijk 
Arbeidsfactor  0,93 
THD 0,7 
Dimbaar - % 
Arbeidsfactor bij dimmen 0,- 
Overspanningsbeveiliging 8000 V 
Inschakel piekstroom 53 A 
Op 16 A B karakteristiek 13 
 
Lichttechnische gegevens: 
Lichtstroom 8593 lm 
Efficacy 130 lm/W 
Kleurtemperatuur 3500 - 4500 K 
Kleurweergave index 0,70 
Fotobiologische veiligheid RG1 
Levensduur: 
Lumenbehoud L80F10 = 100000 h 
Driver levensduur 100000 h 
Toegepaste driver model - 
  
Evaluatie resultaat  
Verificatie niveau Veiligheid Gecertificeerd 
Verificatie niveau EMC Gecertificeerd 
Verificatie niveau Prestaties Gecertificeerd 
Datum registratie 2017-03-31 
Einde geldigheid 2020-03-31 
  
Contact info  
E-mail info@lightronics.nl 

 
  



Datasheet: QR201700067 

Dit document is uitgegeven door Armaturenregister aan de hand van informatie aangeleverd 
door de aanvrager van de registratie. De aanvrager blijft te allen tijde volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van de informatie. De gebruiker dient te 
allen tijde zeker te stellen dat de leverancier het product levert zoals vermeld in het register. 
Armaturenregister kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele 
onjuistheden in geregistreerde informatie. 
 
Betekenis van het verificatie niveau: 
 
Verklaart 
De gegevens in het systeem zijn volledig gebaseerd op de eigenverklaring van de fabrikant. 
 
Gekeurd 
Er is aangetoond dat specificatie correct is voor het betreffende onderwerp. Aangetoond 
middels het aanleveren van testrapporten en certificaten van geaccrediteerde laboratoria. 
 
Gecertificeerd 
Er is aangetoond dat specificatie correct is voor het betreffende onderwerp. Er is tevens een 
keurmerk verleent, voor het betreffende onderwerp, waarin een 
marktbewakingsmechanisme zit. Zoals bijvoorbeeld het ENEC-keurmerk. Dit houdt in dat 
producten die gecertificeerd zijn worden gecontroleerd ook nadat het initiële onderzoek is 
uitgevoerd. 
 
In het register worden 3 onderwerpen onderscheiden; 
Elektrische veiligheid 
EMC (Elektromagnetische compatibiliteit) 
Prestaties (Functionele prestaties van het product) 
 
 


