
Klimatsmarta belysningslösningar 
med garanterad avkastning

Cordoba 
Gatubelysning med 10 års funktionsgaranti

Europeisk tillverkning 
Cordoba är utvecklad av Polska Luxon, en av Europas 
snabbast växande belysningstillverkare. Energisystem 
ansvarar för försäljningen på den svenska marknaden.  
 
Hög kvalitet, generös garanti 
Armaturen är tillverkad av kvalitetskomponenter och har hela 
10 års funktionsgaranti.  Hög effektivitet i kombination med 
sofistikerad linsteknik ger bäst totalekonomi vid nyetablering 
eller utbyte i befintliga anläggningar.  
 
Bidrar till en säker utomhusmiljö 
Att byta ut nuvarande stolparmaturer mot Cordoba förbättrar 
synförutsättningarna och ökar trafiksäkerheten. Cordoba är 
dessutom trygghetsskapande. Utomhusmiljön lyses upp med 
hög jämnhet, låg bländning och god färgåtergivning. Det gör 
att personer och fordon framträder tydligt och kan upptäckas 
på långt håll.
 

•	 Europeisk	innovation,	europeisk	tillverkning	

•		 Vinklingsbart	fäste	för	stolptopp	och	stolparm	

•	 10	års	funktionsgaranti	

•	 20kV	överspänningsskydd	

•	 Lagerförda	standardmodeller

	 Cordoba	L	har	förmonterad	anslutningskabel	•	

•	 Skräddarsys	efter	dina	behov	med	korta	ledtider

Smidig stolparmatur
Cordoba är kompakt, lätt och smidig att jobba med. 
Armaturen har vinklingsbart fäste för installation i stolptopp 
eller på stolparm. Cordoba L levereras med förmonterad 
anslutningskabel för enklast möjliga installation och kan 
därmed monteras och driftsättas utan att öppnas.  
 
Smart och servicevänlig 
Cordoba är servicevänlig och öppnas utan verktyg. En smart 
säkerhetsbrytare gör armaturen automatiskt spänningslös 
vid öppning under drift. Detta förenklar avsevärt kontroll, 
service och underhåll.  
 
Standardmodeller  
De lagerförda standardmodellerna är Cordoba S och L som 
lämpar sig för de flesta projekt med montagehöjder från 
4–12m. Standardoptiken är en bredstrålande vägoptik med 
brett användningsområde. 
 
Projektanpassning  
Vid specifika behov, som inte kan tillgodoses med 
standardmodeller tar vi fram en anpassad lösning med korta 
ledtider. Det breda sortimentet spänner mellan 26–225W och  
3 000–31 000 lumen.   
 
Optik och färgtemperatur anpassas för projektets unika 
förutsättningar. Armaturen levereras med specificerad 
kabeltyp i anpassad längd samt föreskriven trådbunden eller 
trådlös styrning som förprogrammeras på fabrik. 
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Stolpbelysning för alla ändamål 
Cordoba är det bästa valet oavsett om det gäller belysning 
av motionsspår, gång- och cykelvägar, gatljus för stad och 
landsbygd eller motorväg.  
 
Kvalitet att lita på 
Stolpbelysning utsätts för stora påfrestningar, vilket man 
tagit fasta på i utvecklingen av Cordoba. Aluminiumchassit är 
ytbehandlat för resistens mot korrision. Den åldersbeständiga 
optiken skyddas av härdat planglas. Armaturen är klassad 
enligt IP66 samt IK09. Cordoba levereras med ett väl tilltaget 
överspänningsskydd på hela 20kV som standard vilket kan 
rädda armaturen vid blixtnedslag.  
 
Det hållbara alternativet 
I komponentval och utformning har fokus varit att uppnå 
högsta effektivitet samt hållbarhet. Cordobas chassi och 
skyddsglas är tillverkade av återvunnet material. Kompakt 
design och europeisk tillverkning håller nere transporters 
miljöpåverkan. Armaturen är dessutom servicevänlig, vilket 
maximerar nyttjandet av varje armatur.   
 
När det kommer till belysning utgör ägandet, inte 
investeringen, merparten av ekonomisk och miljömässig 
påverkan. Att välja lägre kvalitet är således både miljövidrigt 
och ekonomiskt dåraktigt. Cordoba är därmed det självklara 
valet av vägbelysning i omställningen till den cirkulära 
ekonomin. 

Projektering och projektstöd 
Energisystem hjälper dig med ljusberäkningar i Dialux. Vi 
engagerar oss i ditt projekt. Vår målsättning är att erbjuda 
bästa belysningen med lägsta installerad effekt. Energisystem 
presenterar en vinnande lösning med bäst totalekonomi.

Armaturhuset lämpar sig för montage av fågelpiggar

Smart säkerhetsbrytare 
gör Cordoba automatiskt 
spänningslös vid öppning 

under drift.

TILLVERKAD I

EU
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Tillverkare Exklusiv, svensk försäljningsrätt

Produktegenskaper Cordoba

Modell Cordoba S Cordoba L

Artikelnummer 77 283 00 77 283 01

Lämplig montagehöjd 4–8m 8–12m

Armaturljusflöde 6 000 lm 15 000 lm

Armatureffekt 45W 108W

Armaturljusutbyte 133 lm/W 139 lm/W

Montage, installation Fäste för stolptopp eller stolparm Ø60mm. Justerbart i 5°-intervaller.

Driftspänning 170-264 VAC,  50Hz

Anslutning Via insticksplint max 5x2,5mm Förmonterad anslutningskabel

Förmonterad anslutningskabel - 15m  YKXS 0,6/1kV 3x1,5mm

Vikt 4,0kg 8,1kg

Mått 476 x 248 x 125 mm 630 x 290 x115 mm

Antal / EU-pall 48st 30st

Proj. vindyta 0,030m 0,038m

Omgivningstemperatur  - 40°C till +40°C 

Skyddsklass Kapslingsklass: IP66 Slagtålighet: IK09

Material Armaturhus i aluminium,  linser av UV-stabiliserad, ålders- och väderbeständig PMMA, härdat 
planglas. Ytbehandling Pulverlack RAL 9007

LED Osram

Optik 50x155° bredstrålande vägoptik

Korrelerad färgtemperatur 5 000K 

Färgåtergivningsindex Ra70

Upward light ratio (ULR) 0,0 % vid 0° uppvinkling

Nominell livslängd /
Ljusflödesbibehållning L90 >100 000h

Drivdon Osram

Ljusreglering Standard-drivdon är utrustat med DALI, StepDIM, AstroDIM och MainsDIM. Ljusregleringsområde 
10-100 %

Skyddsfunktioner Överspänningsskydd 20kV

Funktionsgaranti 10 år

Certifieringar CE, ENEC, ISO 9001-certifierad produktion. 
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