
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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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

Versions

DigiStreet Catenary-BTP764 DigiStreet Suspended-BSP764

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

DigiStreet_Catenary-

BTP764-1DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-2DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-3DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-4DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-5DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-6DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-1DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-2DPP.tif
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Κωδικός σειράς λαμπτήρων LED64

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

 
Τεχνικός φωτισμός
Χρώμα πηγής φωτός 740 Ουδέτερο

λευκό

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

Επίπεδο γυαλί

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

-

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

-

Ποσοστό απόδοσης φωτισμού προς τα

επάνω

0

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Ναι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύφλεκτες

επιφάνειες

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK09

Surge Protection (Common/

Differential)

Επίπεδο

προστασίας

φωτιστικού από

υπέρταση έως 6 kV

σε διαφορική

λειτουργία και 6 kV

σε κοινή λειτουργία

 
Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 10%

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός ονομασίας σειράς

45021200 BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB BTP764

45022900 BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB BSP764

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Τύπος οπτικού συστήματος

εξωτερικού χώρου

45021200 BTP764 LED64-4S/740

DSW1 PSD-SR SRT SRB

- Κατανομή ευρείας

συμμετρικής δέσμης 1

Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Τύπος οπτικού συστήματος

εξωτερικού χώρου

45022900 BSP764 LED64-4S/740

DW10 PSD-SR SRT SRB

52° - 7° x 151° Κατανομή ευρείας δέσμης 10
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Αλυσοειδές DigiStreet

© 2023 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

σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com
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