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Situatieschets:

Als bijlage zenden wij u onze lichtberekeningen van het onderstaande
lichtplan.

Aanbieding omvat de levering en montage van:

 Basispakket

8 st. Rondconische klimmast

Conische klimmast met een lichtpunthoogte van 12,5 meter, voorzien van een
grondstuk, kabeldoorvoeren, inspectieluiken, glijrail voor de montage van
voorschakelapparatuur in de mast en klimsporten welke op het werk worden
aangebracht om beschadigingen te voorkomen. Tevens voorziet de mast in de
mogelijkheid tot aanbrengen van een veiligheidsbeklimmingssysteem.

De mast is thermisch verzinkt volgens NEN EN 1461, gefabriceerd volgens EN
40-5, CE 1166 gecertificeerd, de mast is verder zeer stabiel uitgevoerd en heeft
een fraaie vormgeving en geschikt voor een windvangend oppervlak van 0.6
m². 

8 st. Lampenrek

Lampenrek, geschikt voor montage van 2 armaturen, thermisch verzinkt en
mastkap.
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16 st. Stijgkabel

Stijgkabel XmVk, 3 x 7 x 1,5 mm² voor de voeding van armaturen vanaf de
aansluitpunten op of aan de mast.

16 st. LED-verlichting

LED-verlichtingarmatuur bestaande uit een superieure, compacte
asymmetrische schijnwerper, fabrikaat Philips, type BVP 520 N Ta015 1 x 128
LED 757 "OptiVision"LED, 1.376 W, 400V met een variabele lumenstroom tot
maximaal 127.936 lumen. De kleurtemperatuur is 5700 K bij de goede
kleurweergave Ra 70.
Incl. een externe driver IP66 welke te monteren is in of aan de mast.

 Opzetten masten  

Het opzetten van de masten wordt met een kraanwagen uitgevoerd, waarvoor
het terrein goed bereik- en berijdbaar en de bodem obstakelvrij en graafbaar
dient te zijn. Indien weersomstandigheden of andere redenen dit onmogelijk
maken kan met een speciaal hijswerktuig of rupskraan worden gewerkt,
hetgeen voor uitvoering dient te worden bepaald en waarvoor een meerprijs
van € 80,00 per mast geldt. Gelijktijdig worden alle voornoemde materialen
samengebouwd en gemonteerd, incl. de stijgkabels.

Instellen

De armaturen worden met behulp van een vizier overdag gericht.

Technische gegevens:
Stroomverbruik  : 22,02 kW 
Elektrisch vermogen : 25,19 kVA 
Stroomkosten          : ca € 3,07 per uur 

Verlichtingssterkte:
Gemiddelde luxwaarde : ca. 200 LUX NW.

Onderhoud 
Een zorgvuldig samengesteld onderhoudsabonnement wordt in bijgaande
folder omschreven, de kosten hiervan bedragen € 316,88 per jaar.


