
Ήρθε η ώρα να
αναβαθμίσετε τον
συμβατικό φωτισμό σας
σε LumiStreet gen2
LumiStreet gen2

Όλο και περισσότεροι δήμοι πρέπει να αναβαθμίσουν τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις
του συμβατικού οδικού φωτισμού με την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία LED. Αλλά
πρέπει να το κάνουν αυτό με ολοένα και μικρότερους προϋπολογισμούς. Αυτός είναι ο
λόγος που η νέα γενιά των φωτιστικών LumiStreet έχει αναβαθμιστεί και σχεδιαστεί, ώστε
να προσφέρει μια λύση σε αυτήν την πρόκληση. Είναι η ιδανική λύση για την
αντικατάσταση, σημείο προς σημείο, του συμβατικού φωτισμού. Το LumiStreet gen2 το
επιτυγχάνει αυτό προσφέροντας υψηλή απόδοση, χαμηλό συνολικό λειτουργικό κόστος και
εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Η εγκατάσταση και συντήρηση γίνεται εύκολη με την
ετικέτα σέρβις της Philips. Επιπλέον, η υποδοχή SR (System Ready) της Philips επιτρέπει
μελλοντικές αναβαθμίσεις και μπορείτε να συνδυάσετε αυτό το φωτιστικό με συστήματα
ελέγχου φωτισμού και εφαρμογές λογισμικού, όπως το Interact City.

Οφέλη
• Οικονομική εναλλακτική λύση LED για χρήση αντί για τα συμβατικά οδικά φωτιστικά
• Προσφέρει υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
• Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και
ελαχιστοποιημένη συντήρηση
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Χαρακτηριστικά
• Καλή κάλυψη εφαρμογών, χάρη στο μεγάλο εύρος των οπτικών συστημάτων, της
ρυθμιζόμενης ροής και της τάπας με δυνατότητα κλίσης

• Εύκολη αναγνώριση φωτιστικού λόγω της ετικέτας σέρβις Philips

• Μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, χάρη στην υποδοχή SR

(System Ready)

• Υψηλή απόδοση συστήματος με καλή κάλυψη εφαρμογών
• Το φωτιστικό είναι επίσης εξοπλισμένο με ειδικές ρυθμίσεις φωτισμού, οι οποίες
συμβάλλουν: 1) στη διατήρηση του βέλτιστου οικοσυστήματος για τις νυχτερίδες ή 2) στο
να διατηρούν σκοτεινό τον νυχτερινό ουρανό και να μειώνουν τη φωτορρύπανση

Εφαρμογή
• Μεγάλοι και μικροί δρόμοι
• Δρόμοι σε κατοικημένες περιοχές

Versions

LumiStreet/UniStreet gen2 Large

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

LumiStreet gen2
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Λεπτομέρειες για το προϊόν
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