Lighting

CityCharm Fluid Συνδυασμός οπτικής
άνεσης, απόδοσης και
προστασίας νυχτερινού
τοπίου
CityCharm Fluid
Η σειρά CityCharm έχει σχεδιαστεί για χρήση σε αστικές περιοχές, όπου ο άνετος
φωτισμός, η ατμόσφαιρα και η σχεδίαση παίζουν σημαντικό ρόλο. Προσφέρει τρία
εμβληματικά, διαχρονικά σχέδια (Cordoba και Cone και Fluid) και διάφορα αξεσουάρ, τα
οποία σάς επιτρέπουν να δημιουργήσετε μια μοναδική λύση φωτισμού στα μέτρα σας, την
ημέρα και τη νύχτα.Η σειρά CityCharm παρέχει υψηλή οπτική άνεση διατηρώντας την
εξαιρετική απόδοση. Προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής από δύο καινοτόμες τεχνολογίες
Φωτισμού Philips: την GentleBeam, που μεγιστοποιεί την οπτική άνεση ή την ClearGuide
(Cordoba και Cone μόνο), που βελτιστοποιεί τον κατακόρυφο φωτισμό και την οπτική
καθοδήγηση.Μια ποικιλία επιλογών ειδικών στηριγμάτων και ιστών σάς δίνει τη δυνατότητα
να αναδιαμορφώσετε κατοικημένες περιοχές και κέντρα πόλης με τον πιο κομψό
τρόπο.Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία GentleBeam και ClearGuide θα
βρείτε στον Οδηγό προϊόντων.
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Οφέλη
• Κομψή εμβληματική σειρά που προσφέρει άνετο φωτισμό με τεχνολογία GentleBeam ή
ClearGuide
• Εξαιρετική απόδοση φωτισμού και υψηλή ποιότητα προϊόντος και φινιρίσματος
• Κατάλληλα τόσο για έργα ανακαίνισης όσο και για νέες εγκαταστάσεις, χάρη στα ειδικά
στηρίγματα και τους στύλους
• Διαθέτει ετικέτα σέρβις, σύστημα αναγνώρισης με κωδικό QR που παρέχει σε κάθε
φωτιστικό μοναδικό αναγνωριστικό και παράλληλα παρέχει πληροφορίες συντήρησης,
τοποθέτησης και ανταλλακτικών

Χαρακτηριστικά
• Επιλογή των σχημάτων των φωτιστικών, των εφέ χρωμάτων και των ειδικών στύλων και
στηριγμάτων
• Εργαλεία διάχυσης για τη δημιουργία οπτικής άνεσης και έγχρωμα μέρη για τη βελτίωση
της ατμόσφαιρας
• Μεγάλο εύρος πακέτων φωτεινής ισχύος και οπτικών συστημάτων για τη διασφάλιση της
μέγιστης απόδοσης σε όλα τα επίπεδα φωτισμού
• Συμβατό με όλα τα τυπικά και τα προηγμένα συστήματα φωτισμού Philips και το Interact
City
• Εύκολη συντήρηση του μετασχηματιστή επί τόπου

Εφαρμογή
• Κατοικημένες περιοχές
• Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι
• Πάρκα και λεωφόροι

Versions
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Έγκριση και εφαρμογή

Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης

Not applicable

Order Code Full Product Name

Προστασία από υπέρταση (σε κοινή/διαφορική λειτουργία)

23704900

BDS492 HSR LED50/730 II

Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση v σε kV -

S1F-PCN GR 60 C6

διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV

Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις

IK11

23705600

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

23706300

Ναι

BDS492 LED70/730 II DM-

Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή τάση v σε kV -

PCN GRB GR 60 C6

διαφορικής λειτουργίας + προστασία από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV

BDS492 LED30/730 II A-

Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις Philips + προστασία από

PCN GRB GR 60

ηλεκτροστατικές υπερτάσεις kV

φωτισμού

Γενικές πληροφορίες
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού

360°

Σήμανση CE

CE mark

Χρώμα πηγής φωτός

730 warm white

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

PC

συστήματος
Ηλεκτρονικό ισχύος, περιλαμβάνεται

Όχι

Σήμανση ευφλεκτότητας

NO

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός

Όχι

Αριθμός οργάνων

1 unit

Κωδικός ονομασίας σειράς

BDS492

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

3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης

70

Τεχνικός φωτισμός
Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

0°

τοποθέτηση
Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

0°

στύλου

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα

Gray

Γενικές πληροφορίες
Κωδικός

Κωδικός

σειράς

σειράς

Order Code Full Product Name

λαμπτήρων

Τύπος οπτικού συστήματος

Order Code Full Product Name

λαμπτήρων

Τύπος οπτικού συστήματος

23704900

LED50

Οπτικό σύστημα συμμετρικής

23706300

LED30

Κατανομή ασύμμετρης δέσμης PCN

BDS492 HSR
LED50/730 II S1F-PCN

κατανομής, συμφωνεί με το Γαλλικό

GR 60 C6

PCN (Προστασία Ciel Nocturne -

BDS492 LED30/730 II
A-PCN GRB GR 60

(Protection Ciel Nocturne - Dark
Sky) Γαλλίας

Dark sky)
23705600

BDS492 LED70/730 II

LED70

Κατανομή μεσαίας δέσμης PCN

DM-PCN GRB GR 60

(Protection Ciel Nocturne - Dark

C6

Sky) Γαλλίας

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)
Order Code

Full Product Name

Αρχική φωτεινή ροή

Order Code

Full Product Name

Αρχική φωτεινή ροή

23704900

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

4150 lm

23706300

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

2400 lm

23705600

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

5530 lm
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Τεχνικός φωτισμός
Λόγος εκπομπής φωτός προς
Order Code Full Product Name

τα επάνω

23704900

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 0,0082

23705600

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 0,0042

Λόγος εκπομπής φωτός προς
Order Code Full Product Name

τα επάνω

23706300

0,003

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60
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