
Philips TownTune
Central Post Top -
Επεκτείνει την αίσθηση
του σπιτιού στον δρόμο
TownTune Central Post-Top

Σχεδιασμένη για να βελτιώνει τους υπάρχοντες αστικούς χώρους με δυνατότητα
κλιμάκωσης, η οικογένεια Philips TownTune προσφέρει όλες τις τελευταίες καινοτομίες
φωτισμού όσον αφορά την απόδοση, την ποιότητα του φωτός και τη συνδεσιμότητα. Η
οικογένεια αποτελείται από τέσσερις λύσεις: ένα Central Post Top (CPT), μια έκδοση
Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), μια έκδοση με εκτεινόμενο βραχίονα
ανάρτησης Lyre (Lyre) και ένα Central Post Top με Conical Comfort Bowl (CCB). Κάθε
φωτιστικό TownTune μπορεί να προσαρμοστεί με μια επιλογή διαφορετικών σχημάτων στο
επάνω μέρος του περιβλήματος, επιπλέον υπάρχει και η επιλογή προσθήκης ενός
διακοσμητικού δακτυλίου, που διατίθεται σε δύο χρώματα (εκτός του CCB). Επιλογές
σχεδίασης που σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τη δική σας υπογραφή φωτισμού και να
δώσετε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε περιοχές και πόλεις. Επιπλέον, κάθε φωτιστικό της
οικογένειας TownTune είναι μοναδικά αναγνωρίσιμο, χάρη στην εφαρμογή Signify Service

tag. Σαρώνοντας απλώς έναν κωδικό QR, που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας του
ιστού ή απευθείας επάνω στο φωτιστικό, μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στη
διαμόρφωση του φωτιστικού. Αυτό καθιστά τις λειτουργίες συντήρησης και
προγραμματισμού πιο γρήγορες και εύκολες και σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε
την ψηφιακή βιβλιοθήκη σας με στοιχεία φωτισμού και ανταλλακτικά. Επίσης, το TownTune

χρησιμοποιεί την πλατφόρμα φωτισμού LEDGINE-O της Philips, διασφαλίζοντας ότι θα
έχετε πάντα τη σωστή ποσότητα και την κατεύθυνση φωτισμού στον δρόμο σας. Επιπλέον,

χάρη στην ετοιμότητα συστήματος (SR), το TownTune είναι επίσης διαχρονικό. Μια λύση
που είναι έτοιμη να συνδυαστεί τόσο με αυτόνομες όσο και με προηγμένες εφαρμογές
λογισμικού ελέγχου και φωτισμού, όπως το Interact City.

Product family leaflet, 2023, Απρίλιος 14 τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές

LightingLighting



Οφέλη
• Πλατφόρμα LEDGINE-O για εξαιρετική απόδοση, επιλογή θερμοκρασιών χρώματος και
κατανομή φωτός

• Βελτιστοποιημένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (L-Tune για ρύθμιση της φωτεινής ροής,

αυτόνομα χειριστήρια π.χ. LumiStep, Dynadimmer, CLO (Έξοδος σταθερού φωτός),

LineSwitch)

• Έτοιμο για σύζευξη με προηγμένα συστήματα και εφαρμογές λογισμικού, π.χ. Interact

City

• Μεγάλη διάρκεια ζωής: 100.000 ώρες για L85 και άνω
• Εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς (IK10), υψηλή
προστασία διείσδυσης (IP66)

Χαρακτηριστικά
• Απλός σχεδιασμός για εύκολη ενσωμάτωση σε αστικούς χώρους, ευρεία γκάμα αξεσουάρ
για προσαρμογή

• Κατάλληλο για νέες εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αντικατάστασης
• Σειρά πακέτων φωτεινής ισχύος (1200 έως 12.000 lm) και CCT (2200K, 2700K,

3000K, 4000K)

• Ειδικό κάλυμμα για οπτική άνεση και άνετη εμπειρία φωτισμού
• Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Εφαρμογή
• Αστικές και κατοικημένες περιοχές
• Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και διαβάσεις πεζών
• Κέντρα πόλεων και πλατείες
• Χώροι στάθμευσης

Versions

TownTune CPT BDP260

TownTune Central Post-Top
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

TownTune Central Post-Top

© 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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