
Philips CityCharm:
συνδυασμός οπτικής
άνεσης και απόδοσης
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.

Οφέλη
• Κομψή, εμβληματική σειρά που ενισχύεται από αποκλειστικούς πόλους και στηρίγματα

για τη δημιουργία ξεχωριστών στυλ
• Άνετος φωτισμός με τεχνολογίες GentleBeam ή ClearGuide

• Πολλαπλές γεωμετρίες για οπτική άνεση σε όλους τους αστικούς χώρους
• Εξαιρετική απόδοση φωτισμού, φινίρισμα υψηλής ποιότητας
• Μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος, χάρη στην υποδοχή στο επάνω

μέρος με ετοιμότητα συστήματος Zhaga-D4i (SR) για σύνδεση με χειριστήρια Interact

• Service tag για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
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Χαρακτηριστικά
• Επιλογή σχημάτων φωτιστικών, εφέ χρωμάτων και ιστών και στηριγμάτων
• Εργαλεία διάχυσης για οπτική άνεση, χρωματιστά ένθετα για βελτίωση της ατμόσφαιρας
• Ευρεία γκάμα επιπέδων φωτεινής ροής και οπτικών συστημάτων για μέγιστη απόδοση σε

όλα τα επίπεδα φωτισμού
• Απόδοση έως και 144 lm/W

• Διάρκεια ζωής έως και 100.000 ώρες στα L96 B10

• Τυπική εγγύηση 5 ετών (επιλογή επέκτασης έως και 10 έτη)

Εφαρμογή
• Κατοικίες
• Πεζόδρομοι και ποδηλατόδρομοι
• Πάρκα και λεωφόροι

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

Κωδικός ονομασίας σειράς BDS492

 
Τεχνικός φωτισμός
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού 360°

Χρώμα πηγής φωτός 730 Θερμό λευκό

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

Πολυανθρακικό

μπολ/κάλυμμα

Τυπική γωνία κλίσης σε πλευρική

τοποθέτηση

0°

Τυπική γωνία κλίσης στην κορυφή του

στύλου

0°

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Ναι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Σήμανση ευφλεκτότητας -

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK11

 
Συνθήκες εφαρμογής
Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης Δεν εφαρμόζεται

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

23704900 BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LED50

23705600 BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LED70

23706300 BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 LED30

Τεχνικός φωτισμός

Order Code Full Product Name

Τύπος οπτικού συστήματος

εξωτερικού χώρου

Ποσοστό

απόδοσης

φωτισμού προς

τα επάνω

23704900 BDS492 HSR

LED50/730 II S1F-PCN

GR 60 C6

Οπτικό σύστημα συμμετρικής

κατανομής, συμφωνεί με το Γαλλικό

PCN (Προστασία Ciel Nocturne -

Dark sky)

0,0082

23705600 BDS492 LED70/730 II

DM-PCN GRB GR 60

C6

Κατανομή μεσαίας δέσμης PCN

(Protection Ciel Nocturne - Dark

Sky) Γαλλίας

0,0042

Order Code Full Product Name

Τύπος οπτικού συστήματος

εξωτερικού χώρου

Ποσοστό

απόδοσης

φωτισμού προς

τα επάνω

23706300 BDS492 LED30/730 II

A-PCN GRB GR 60

Κατανομή ασύμμετρης δέσμης PCN

(Protection Ciel Nocturne - Dark

Sky) Γαλλίας

0,003

Έγκριση και εφαρμογή
Order Code Full Product Name Surge Protection (Common/Differential)

23704900 BDS492 HSR

LED50/730 II S1F-PCN

GR 60 C6

Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή

τάση v σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία

από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV

23705600 BDS492 LED70/730 II

DM-PCN GRB GR 60

C6

Επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις έως υψηλή

τάση v σε kV - διαφορικής λειτουργίας + προστασία

από ηλεκτροστατικές εκκενώσεις kV

Order Code Full Product Name Surge Protection (Common/Differential)

23706300 BDS492 LED30/730 II

A-PCN GRB GR 60

Τυπικό επίπεδο προστασίας από υπερτάσεις Philips

+ προστασία από ηλεκτροστατικές υπερτάσεις kV

CityCharm Fluid
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CityCharm Fluid

© 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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