
OptiVision LED gen3.5
– Έξυπνος φωτισμός
υπαίθριων και αθλητικών
χώρων ψυχαγωγίας
OptiVision LED gen3.5

Το σύστημα φωτισμού διάχυσης Philips OptiVision LED gen3.5 προσφέρει μια πλήρη
λύση φωτισμού για τις πιο απλές έως τις πιο περίπλοκες εφαρμογές φωτισμού υπαίθριων
και αθλητικών χώρων ψυχαγωγίας. Ο προβολέας υψηλής απόδοσης διαθέτει ένα
μονοκόμματο περίβλημα χυτού αλουμινίου, με 2 και 3 διατάξεις φωτισμού LED αντίστοιχα,

οι οποίες λειτουργούν και με εξωτερικό κιβώτιο διάταξης οδήγησης – ξεχωριστό για χρήση
σε απόσταση από τον προβολέα (BV) ή εκ των προτέρων τοποθετημένο στη βάση
στερέωσης του προβολέα (HGB) για ευκολία εγκατάστασης και χαμηλότερο αρχικό κόστος.

Πληροί τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης, παρέχει εξαιρετική ποιότητα φωτός,

ομοιομορφία και διασφαλίζει ασφάλεια και οπτική άνεση.

Οφέλη
• Η μεγάλη σειρά οπτικών συστημάτων εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση οπτικού συστήματος

και επιτρέπει κατανομή φωτός με ελάχιστη απώλεια φωτισμού και εξαιρετική ακρίβεια
• Η μηδενική κλίση επιτρέπει την επίτευξη χαμηλής τιμής sCx για έργα φωτισμού στα οποία

είναι επιθυμητή η επαναχρησιμοποίηση της εγκατεστημένης δομής στύλων, για την
ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης επένδυσης. Η επιλογή μηδενικής κλίσης αυξάνει
περισσότερο την άνεση και ελαχιστοποιεί τα παράπονα για παρείσδυση φωτός από τους
κατοίκους

• Όταν συνδυάζεται με συστήματα ελέγχου της Philips ή το σύστημα διαχείρισης φωτισμού
Interact Sports, ο προβολέας επιτρέπει πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας (έως 65%) σε
διάφορες εφαρμογές φωτισμού υπαίθριων χώρων

• 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
• Μονοκόμματο περίβλημα χυτού αλουμινίου υψηλής πίεσης, με επίπεδο προστασίας από

σκόνη και νερό IP66

• Μεγάλο εύρος ανοχής σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η οποία το καθιστά κατάλληλο για
μια ποικιλία εφαρμογών φωτισμού υπαίθριων και αθλητικών χώρων.

• Δυνατότητα προσθήκης επιπλέον εξαρτημάτων, για να παρέχει τον καλύτερο στην
κατηγορία έλεγχο της απώλειας φωτισμού, της μηδενικής κλίσης, της θάμβωσης και του
φωτός προς τα πάνω

• Ενιαία διάταξη οδήγησης υψηλής ισχύος, με περίβλημα χυτού αλουμινίου υψηλής πίεσης
επιπέδου προστασίας IP66 και προστασία από υπερτάσεις 10 kV

• Προγραμματιζόμενη διάταξη οδήγησης DALI, η οποία το καθιστά κατάλληλο για σύνδεση
σε συστήματα διαχείρισης φωτισμού, όπως το Interact Sports

Εφαρμογή
• Χώροι διαχείρισης και διακίνησης εμπορευμάτων (Λιμάνια)

• Φωτισμός πίστας ελιγμών αεροσκαφών (Αεροδρόμια), χώροι στάθμευσης και
βιομηχανικοί χώροι

• Εφαρμογές φωτισμού αθλητικών χώρων ψυχαγωγίας (ποδόσφαιρο, χόκεϊ, μπάσκετ,
γκολφ, τένις κ.λπ.)

Versions

OPTIVISION LED GEN3.5 LARGE -

LED module 220000 lm - LED -

5°13° x 120°

OPTIVISION LED GEN3.5 LARGE -

LED module 220000 lm - LED -

5°13° x 120°

OPTIVISION LED GEN3.5 SMALL -

LED module 148000 lm - LED -

5°13° x 120°
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

Driver Box top view HGB version

Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 10%

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/

διαφορική λειτουργία)

Επίπεδο

προστασίας από

υπέρταση έως 10

kV σε διαφορική

λειτουργία

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Ναι

 
Γενικές πληροφορίες
Σήμανση CE Ναι

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

PCC

Ηλεκτρονικό ισχύος, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος Asymmetrical axis

angle 32° wide

beam

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >70

 
Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

-

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

0°

Λόγος εκπομπής φωτός προς τα επάνω 0

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα Aluminum

Γενικές πληροφορίες

Order Code Full Product Name

Διάχυση φωτεινής

δέσμης φωτιστικού

Χρώμα πηγής

φωτός

Κωδικός

σειράς

λαμπτήρων

Κωδικός

ονομασίας

σειράς

20088300 BVP528 2200/757 BV A35-

WB D9 T25 50K

5° - 13° x 120° 757 cool white LED2200 BVP528

20104000 BVP528 2200/740 BV A35-

WB D9 T15 LO 100K

5° - 11° x 121° 740 neutral

white

LED2200 BVP528

20089000 BVP528 2200/757 HGB

A35-WB D9 T25 50K

5° - 13° x 120° 757 cool white LED2200 BVP528

20091300 BVP528 2200/740 HGB

A35-WB D9 T25 50K

5° - 13° x 120° 740 neutral

white

LED2200 BVP528

20092000 BVP518 1480/757 BV A35-

WB D9 T25 50K

5° - 13° x 120° 757 cool white LED1480 BVP518

20094400 BVP518 1480/740 BV A35-

WB D9 T25 50K

5° - 13° x 120° 740 neutral

white

LED1480 BVP518

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
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Order Code Full Product Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική φωτεινή

ροή

20088300 BVP528 2200/757 BV A35-WB D9

T25 50K

5700 K 194714 lm

20104000 BVP528 2200/740 BV A35-WB D9

T15 LO 100K

4000 K 158091 lm

20089000 BVP528 2200/757 HGB A35-WB

D9 T25 50K

5700 K 194714 lm

Order Code Full Product Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική φωτεινή

ροή

20091300 BVP528 2200/740 HGB A35-WB

D9 T25 50K

4000 K 194714 lm

20092000 BVP518 1480/757 BV A35-WB D9

T25 50K

5700 K 129809 lm

20094400 BVP518 1480/740 BV A35-WB D9

T25 50K

4000 K 129809 lm
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