Lighting

Προετοιμάστε την πόλη
σας για το μέλλον με τα
DigiStreet
Αλυσοειδές DigiStreet
Το κρεμαστό DigiStreet της Philips είναι μια νέα προσθήκη στη σειρά οδικών προϊόντων
DigiStreet και σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα φωτισμού, την ιδιαίτερη
σχεδίαση και τα πλεονεκτήματα των συνδεδεμένων συστημάτων φωτισμού σε εφαρμογές
που απαιτούν αλυσοειδείς λύσεις. Υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες Smart City, ολόκληρη
η σειρά DigiStreet μπορεί να εξοπλιστεί με δύο υποδοχές SR για να μπορεί η πόλη σας να
χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα αλλά και μελλοντικά συστήματα ελέγχου, αισθητήρες και
εφαρμογές, όπως το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης φωτισμού CityTouch της
Philips. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μπορεί να ταυτοποιηθεί με μοναδικό τρόπο,
χάρη στην εφαρμογή επισήμανσης Philips Service, η οποία στηρίζεται σε κωδικό QR. Με
μια απλή σάρωση ενός κωδικού QR, ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό της θύρας του
ιστού, αποκτάτε άμεση πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων του φωτιστικού, έτσι ώστε να
διευκολύνονται οι εργασίες συντήρησης και προγραμματισμού, σε ολόκληρη της διάρκεια
της ζωής του φωτιστικού.Περισσότερες πληροφορίες; http://www.lighting.philips.com/
main/products/digistreet#system_ready__designed_for_smart_cities

Οφέλη
• Το αλυσοειδές DigiStreet είναι έτοιμο για το μέλλον με εύκολη, απευθείας αναβάθμιση
μετά την εγκατάσταση ή και αργότερα με μελλοντικούς κόμβους και αισθητήρες CMS για
να παρέχει νέες λειτουργίες
• Ειδικά οπτικά συστήματα ώστε να ταιριάζει στις διεθνείς γεωμετρίες οδών πεζών και
οχημάτων
• Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε
φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης,
τοποθέτησης και ανταλλακτικών
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Αλυσοειδές DigiStreet

Χαρακτηριστικά
• Αλυσοειδής λύση στη σειρά οδικών προϊόντων DigiStreet
• Δυνατότητα εξοπλισμού με δύο υποδοχές SR για εύκολη αναβάθμιση σε νέες λειτουργίες
• Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού λόγω της ετικέτας σέρβις Philips
• Διατίθεται εργαλείο L-Tune
• Διάρκεια ζωής 100.000 ωρών έως L96B10 στους +25 °C

Εφαρμογή
• Κυκλοφοριακές αρτηρίες και κεντρικές οδοί πρόσβασης
• Αστικές περιοχές
• Κέντρα πόλεων και κεντρικοί δρόμοι

Χαρακτηριστικά
Τύπος

BTP764 Αλυσοειδές

Ρύθμιση έντασης

BSP764 Κρεμαστό
Πηγή φωτός

Ενσωματωμένη μονάδα LED

Ισχύς

NW/CW 9,5 έως 148 W, WW 11,6 έως 154 W

Σύστημα ροής φωτός

Αυτόνομο DynaDimmer
DALI

Επιλογές

Καλωδιωμένο για SR (System Ready), μίνι φωτοκύτταρο ή υποδοχή

Ονομαστική ροή NW/CW 1400-24000 lm, WW από 1400 έως

Καλώδιο

Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο

20000 lm

Οπτικό σύστημα

Για BTP764: Οπτικά συστήματα δρόμου στενής, μεσαίας, ευρείας ή

NEMA

Ροή συστήματος NW/CW 1250-21600 lm, WW από 1250 έως

πολύ ευρείας δέσμης: DSM1

18000 lm

Για FBSP764: Οπτικά συστήματα δρόμου στενής, μεσαίας, ευρείας ή

Ή προσαρμοσμένη ροή με χρήση του λογισμικού L-Tune

πολύ ευρείας δέσμης: DN10, DN11, DM10, DM11, DM12, DM30,

Απόδοση φωτιστικού

NW/CW έως 158 lm/W, WW έως 126 lm/W

DM31, DM32, DM33, DM50, DM70, DW10, DW50, DX10, DX50,

Συσχετισμένη

Θερμό λευκό (WW): 3000 K

θερμοκρασία χρώματος

Ουδέτερο λευκό (NW): 4000 K

Κάλυμμα οπτικού

Ψυχρό λευκό (CW): 5700 K

συστήματος

Δείκτης χρωματικής

ελάχιστος 70 (για CW, NW)

Υλικό περιβλήματος

Χυτό αλουμίνιο, αντιδιαβρωτικό (ποιότητα LM6)

απόδοσης

ελάχιστος 80 (για WW)

Κάλυμμα

Σκληρυμένο γυαλί

Διατήρηση φωτεινής ροής έως L96

Πλακέτα οργάνων

Αλουμίνιο

για μέση ωφέλιμη

Τάπα

Χυτό αλουμίνιο

διάρκειας ζωής* 100.000

Έγχρωμο

RAL 7022 για σκούρο γκρι Philips

Σύνδεση

Στυπιοθλίπτης καλωδίου M20 με σφιγκτήρα, για καλώδιο Ø 6-12

Συντήρηση

Η καλύπτρα ανοίγει με ένα κλιπ για πρόσβαση στην πλακέτα

DX51, DS50, DX70, DPR1, DPL1

ωρών
Ποσοστό αστοχίας

Τα υπόλοιπα χρώματα RAL ή AKZO διατίθενται κατόπιν αιτήματος
10%

εξοπλισμού ελέγχου για

mm

μέση ωφέλιμη διάρκειας
ζωής 100.000 ωρών
Απόδοση θερμοκρασίας

οργάνων, ανυψώνεται αρθρωτά και ασφαλίζεται με ανοξείδωτη
ράβδο μανδάλωσης

+25 ºC

περιβάλλοντος Tq
Εύρος θερμοκρασιών

Επίπεδο κάλυμμα, γυαλί

Η ετικέτα σέρβις της Philips θα βοηθά στον εντοπισμό του προϊόντος
-40 έως +35ºC

και στην κοινοποίηση όλων των πληροφοριών για το προϊόν επί

λειτουργίας

τόπου

Διάταξη οδήγησης

Ενσωματωμένο (μονάδα LED με μετασχηματιστή)

Τάση δικτύου

220-240V / 50-60 Hz

Ρεύμα εκκίνησης

40 W: 22 A/290 μs (μέγιστο 20 διατάξεις οδήγησης στον τύπο CB

Εγκατάσταση

Αλυσοειδές, οριζόντια κατεύθυνση έως 90 μοίρες, σε κατακόρυφη
κατεύθυνση

Μέγιστο SCx

16 A B), SR 40 W: 21 A/300 μs (μέγιστο 21 διατάξεις οδήγησης στον

BTP764: 0,0180 m²
BSP764: 0,0180 m²

τύπο CB 16 A B)
75 W: 46 A/250 µs (μέγιστο 11 διατάξεις οδήγησης στον τύπο CB 16
A B), SR 75 W: 65 A/330 µs (μέγιστο 6 διατάξεις οδήγησης στον
τύπο CB 16 A B)
150 W: 53 A/300 µs (μέγιστο 8 διατάξεις οδήγησης στον τύπο CB
16 A B), SR 150 W: 65 A/330 µs (μέγιστο 6 διατάξεις οδήγησης
στον τύπο CB 16 A B)
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Αλυσοειδές DigiStreet

Versions

DigiStreet Catenary

DigiStreet Suspended

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Αλυσοειδές DigiStreet

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Αλυσοειδές DigiStreet

Γενικές πληροφορίες

Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

Κωδικός

10%
Διάχυση φωτεινής

Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK09

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/

Επίπεδο

διαφορική λειτουργία)

προστασίας

ονομασίας

Order Code Full Product Name

δέσμης φωτιστικού

Τύπος οπτικού συστήματος

σειράς

45021200

-

Κατανομή ευρείας

BTP764

BTP764 LED64-4S/740

συμμετρικής δέσμης 1

DSW1 PSD-SR SRT SRB
45022900

φωτιστικού από

BSP764 LED64-4S/740

52° - 7° x 151°

Κατανομή ευρείας δέσμης 10

BSP764

DW10 PSD-SR SRT SRB

υπέρταση έως 6 kV
σε διαφορική
λειτουργία και 6 kV
σε κοινή λειτουργία

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

Ναι

φωτισμού

Γενικές πληροφορίες
Σήμανση CE

CE mark

Χρώμα πηγής φωτός

740 neutral white

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

FG

συστήματος
Ηλεκτρονικό ισχύος, περιλαμβάνεται

Όχι

Σήμανση ευφλεκτότητας

F

Κωδικός σειράς λαμπτήρων

LED64

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός

Όχι

Αριθμός οργάνων

1 unit

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος

4000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης

>70

Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

-

τοποθέτηση
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

-

στύλου
Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω

0

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα

Aluminum

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Order Code

Full Product Name

Αρχική φωτεινή ροή

Order Code

Full Product Name

Αρχική φωτεινή ροή

45021200

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

5760 lm

45022900

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

5888 lm
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Αλυσοειδές DigiStreet

© 2022 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον
αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε
ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και
δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά

www.lighting.philips.com

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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