
STAR Road (HP)

      do 150 lm/W

 Zewnętrzna oprawa High Power

oficjalny dystrybutor Eiko Europe



STAR Road
Ogólne informacje

• Światło uliczne w dzielnicach mieszkalnych

• Dobrze rozkładające się i równe oświetlenie

• Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych 

• 3 różne rozmiary

Schemat budowy

Schematic build

• Street lighting of residential areas

• Well-proportioned and even illumination of 

roads and streets within industrial facilities

• No need for exterior cooling fins

• 3 different sizes

dróg i ulic z zabudową przemysłową

żeber chłodzących



STAR Road
Cechy szczególne | Features

• Regulacja kąta nachylenia +/-15°

• Prosta wymiana elementów fotometrycznych

• Uniwersalny adapter do montażu na słupie

(Ø76mm, opcjonalnie Ø60mm)

• 20kV ochrona przed przepięciami

5 lat gwarancji

IP66

100,000 godzin IK08

CRI > 80

-30°C - +45°C
Kąt wiązki (147°/78° )

Beam angle (147 °/78°)

• Adjustable inclination angle +/ -15°

• Simple replacement of photometric components

• Universal adapter for pole mounting (Ø76mm, 

optionally Ø60mm)

• 20kV surge protection



STAR Road
Cechy szczególne | Features

• 20-250W

• Bardzo trwałe chipy LED 

• Szkło odporne na uderzenia

• Solidna obudowa z odlewanego ciśnieniowo 

aluminium

• Zamknięta konstrukcja obudowy

• Minimalizacja zanieczyszczenia światłem

• 20kV ochrona przed przepięciami

STAR Road z otwartą pokrywą

STAR Road with open lid

• 20-250W

• Extra long -life LED chips

• high -impact -resistant glass

• Robust punching press die -cast aluminum housing

• Closed construction method

• Minimizing light pollution

• 20kV surge protection



• Bardzo łatwa w utrzymaniu dzięki modułowej 

budowie

• Złącza i kształtki ze stali nierdzewnej

• Wodoodporne złącza IP66

• Wejście boczne i montaż na szczycie słupa

• Regulowany kąt nachylenia +/ - 15°

STAR Road
High Power | High Power

Moduły LED można

łatwo wymienić

LED modules can be easily replaced

• Very easy to maintain, thanks  to its modular 

construction

• Stainless steel connectors and fittings

• Waterproof connectors IP66

• Side-entry and post -top mounting

• Adjustable inclination angle +/ -15°



STAR Road
Specyfikacja techniczna | Technical specification

Numer produktu

EKSRD20W-4K150

EKSRD40W-4K150

EKSRD60W-4K150

EKSRD80W-4K150

Item number
Moc Lumen

Barwa

CCT

Waga
Weight

20W

Wymiary
Dimensions

3.000lm 4.000K 220*400*128mm 4,4kg

40W 6.000lm 4.000K 220*400*128mm 4,4kg

60W 9.000lm 4.000K 280*550*134mm 6,4kg

80W 12.000lm 4.000K 280*550*134mm 6,4kg

Kąt wiązki
Beam angle

147°/78° *

147°/78° *

147°/78° *

147°/78° *

EKSRD100W-4K150

EKSRD120W-4K150

EKSRD150W-4K150

EKSRDHP200W-4K

100W 15.000lm 4.000K 340*650*134mm 8,4kg

120W 18.000lm 4.000K 340*650*134mm 8,4kg

150W 22.500lm 4.000K 340*650*134mm 8,4kg

200W 28.000lm 4.000K 340*658*150mm 9,6kg

147°/78° *

147°/78° *

147°/78° *

147°/78° *

EKSRDHP250W-4K 250W 35.000lm 4.000K 340*658*150mm 10,6kg147°/78° *

Dla wszystkich: adapter 76mm do montażu na słupie / For all: 76mm adapter for pole mounting



STAR Road
Specyfikacja techniczna | Technical specification

Dostępne opcjonalnie :

• Więcej barw dostępnych na zamówienie 

(3.000K, 5.000K, 6.500K) 

i DALI ( niższa wydajność ) 

• Adapter 60 mm do montażu na słupie

* Wszystkie oprócz 200W + 250W są również dostępne

z kątami wiązek 145°/65°, 150°/70°, 155°/65°, 

155°/20°

Optionally available:

• More colors available upon request (3,000K, 

5,000K, 6,500K) and DALI (lower efficiency)

• 60mm adapter for pole mounting

* All except 200W + 250W as well available with 

following beam angles 145/65 °, 150/70°, 155°/65°, 

155°/20°



STAR Road
Studium przypadku | Case studies

Magazyn kontenerów w Worth

Lotnisko w Mannheim AGRISTO, Belgia



STAR Road
Studium przypadku | Case studies

DSV, Belgia
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