
Κάθε δρόμος μπορεί να
λάμψει
StreetStar BRP215

Το φωτιστικό LED Philips StreetStar προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτισμού, οπτική
άνεση και ασφάλεια σε τοπικά έργα οδικού και οικιακού φωτισμού. Αυτό το φωτιστικό, μια
βελτιστοποιημένη και αξιόπιστη λύση που συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους
λειτουργίας και συντήρησης, αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό απόδοσης, χαρακτηριστικών
και αξίας που διαρκεί.Το StreetStar αποτελεί ιδανική λύση για έργα αντικατάστασης
φωτισμού σημείο-προς-σημείο. Παρέχει καθαρό, λαμπρό φωτισμό με απόδοση που
υπερβαίνει αυτή των υπαρχόντων φωτιστικών φθορισμού και HID, προσφέροντας
παράλληλα μεγάλη διάρκεια ζωής. Χάρη στην υπόσχεση αξιοπιστίας της Philips, το
StreetStar παρέχει εγγυημένη μηχανική αντοχή και εξαιρετική θερμική απόδοση, σε συνεχή
λειτουργία με απαράμιλλη ασφάλεια και προστασία.Το StreetStar είναι η ιδανική οικονομική
λύση για οποιοδήποτε έργο φωτισμού σε επίπεδο πόλης, Δήμου ή παροχέα υπηρεσιών
όπου απαιτείται άριστη ποιότητα, υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος συντήρησης.

Οφέλη
• Οικονομική λύση LED: περιορισμένη επένδυση και χαμηλής ισχύος φωτισμός LED με

μεγάλη διάρκεια ζωής για σημαντική εξοικονόμηση κόστους
• Προϊόν υψηλής ποιότητας και στιβαρής σχεδίασης, με υποστήριξη από τα πρότυπα

ποιότητας Philips για εγγυημένη ανθεκτικότητα και λειτουργικότητα
• Εύκολη εγκατάσταση, σχεδίαση μικρού μεγέθους για εύκολη και σημείο προς σημείο

αντικατάσταση των οδικών φωτιστικών φθορισμού και HID
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Χαρακτηριστικά
• Πακέτο φωτεινής ισχύος 2.300 έως 3.400 (4000 K) με οπτικά συστήματα ευρείας

δέσμης DW3 για καθαρό, λαμπρό φωτισμό
• Μικρών διαστάσεων, χυτό περίβλημα υψηλής πίεσης που διασφαλίζει μηχανική αντοχή

και καλή θερμική απόδοση
• Προστασία κατηγορίας IP66 και IK08 που διασφαλίζει συνεχή λειτουργία
• Προκαλωδιωμένο καλώδιο τροφοδοσίας και συγκρότημα βύσματος εισόδου για εύκολη

και ασφαλή εγκατάσταση
• Διάρκεια ζωής έως 50.000 ώρες χάρη στο LED μέσης ισχύος και την προστασία από

υπερτάσεις 10 kV

Εφαρμογή
• Εμπορικές περιοχές
• Πάρκα και κήποι
• Πλατείες, πάρκα
• Κατοικημένες περιοχές

Χαρακτηριστικά

Τύπος BRP215

Πηγή φωτός Ενσωματωμένη μονάδα LED

Ισχύς 18W (έκδοση BRP215 LED23)

27W (έκδοση BRP215 LED34)

Φωτεινή ροή 2300lm (έκδοση BRP215 LED23)

3400lm (έκδοση BRP215 LED34)

Απόδοση φωτιστικού 125lm/W

Σχετική θερμοκρασία

χρώματος

4000 K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

75

Ωφέλιμη διάρκεια ζωής 70% διατήρηση φωτεινής ροής στις 50.000 ώρες σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος 35 ºC

Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας

-40 < Ta < 55 ºC

Τροφοδοτικό Χωριστό (μονάδα LED χωρίς μετασχηματιστή)

Τάση δικτύου 220-240V / 50-60 Hz

Ρεύμα εκκίνησης 4,2A

Οπτικό σύστημα Πολυστρωματικό οπτικό σύστημα DW3 (ενσωματωμένος φακός

IP66)

Υλικό Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο υψηλής πίεσης

Φακός: πολυανθρακικό

Χρώμα RAL7040

Εγκατάσταση Πλευρική είσοδος, στύλος, Ø 42-60mm

Περιλαμβάνεται συγκρότημα καλωδίου εισόδου τροφοδοσίας (0,5m)

και βύσματος (IP66)

Δείτε τις οδηγίες τοποθέτησης για λεπτομέρειες

Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης: 4 - 8 m

Versions

StreetStar BRP215
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

StreetStar-BRP215-DP.tif
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