Lighting

TownGuide Performer
– Designet rundt dine
behov
TownGuide Performer
TownGuide Performer-familien består av seks gjenkjennelige, men moderne former:
Flat kjegle, kuppel, klassisk kuppel, klassisk, T og Tzero, som alle fås som matte eller
blanke.Med et bredt utvalg av lumenpakker, fargetemperaturer og levetider er det
enkelt å velge den versjonen som passer best til de prosjektspesifikke kravene dine.
TownGuide Performer har flere alternativer for styringssystemer som kan gjøre
løsningen til en sentral del av smarte programmer for energireduksjon – fra
frittstående LumiStep og DynaDimmer til SDU-bryterdimming og sømløs fjernstyring
med CityTouch. Monteringen er enkel. Takket være bajonettkoblingen med
innebygd nippel i pluggen trenger du ikke åpne armaturet i det hele tatt ved
montering. Vi i Philips har gjort alt vi kan for å gjøre den totale eierkostnaden for
armaturet så attraktivt som mulig. TownGuide Performer er et dedikert LED-armatur,
kompatibelt med en rekke styringssystemer, og som gir kraftige besparelser i
forbindelse med energi- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med tradisjonell
belysning.

Fordeler
• Seks armaturer som forskjønner omgivelsene med et moderne og gjenkjennelig
design.
• LED-lyskilder i kombinasjon med et bredt utvalg av optikk sikrer optimal
konfigurasjon på alle bruksområder. De topp moderne LED-ene gir økt visuell
komfort for motorister, syklister og fotgjengere.
• Betydelig redusert energiforbruk og karbonavtrykk sammenlignet med
tradisjonelle lyskilder som HPL-kvikksølvlamper, SON-T- og PL-L-kompaktlysrør
– ytterligere energibesparelser kan oppnås ved bruk av CLO eller
dimmealternativer (kan utgjøre så mye som 80 % sammenlignet med HPLkvikksølvlamper)
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Funksjoner
• LED-armatur som gir lav TCO
• Bredt utvalg av lumenpakker, fra 1200 til 7000 lumen (GRN) eller 4000 til 12 000
(ECO)
• Velg mellom lysfarger 3000 K (varmhvit) og 4000 K (nøytralhvit)
• Lang levetid på 100 000 timer (GRN) eller 80 000 timer (ECO) ved L80B10
• Bajonettkobling gir enkel montering uten å åpne armaturet
• Egner seg til nye installasjoner eller stykkvis bytte i eksisterende installasjoner
• Vandalresistent (IK10), beskyttelse mot vann (IP66)
• TailorFit PCB-teknologi
• Standard 3-års garanti – vi tilbyr også utvidede garantier og støtte gjennom hele
levetiden.

Søknad
• Boligområder: boliggater, sykkelstier og gangveier, rundkjøringer, torg, parker og
lekeplasser, parkeringsplasser
• Bysentre: sidegater, torg, parker og lekeplasser, sykkelstier og gangveier,
parkeringsplasser, rundkjøringer, handle- og fotgjengerområder
• Områder og transport: industriområder, parkeringsplasser, bensinstasjoner,
flyplasser, havner, områder for offentlig transport
• Sport: parkeringsplasser

spesifikasjoner
Type

BDP100 (versjon med flat kjegle)

Lyseffekt

BDP101 (kuppel)

GreenLine: 84-112 lm/W (klart deksel; 4000 K)
EconomyLine: 93-108 lm/W (klart deksel; 4000 K)

BDP102 (klassisk kjegleversjon)

Fargetemperatur

BDP103 (klassisk T-versjon)

3000 K (varmhvit)
4000 K (nøytral hvit)

BDP104 (T-versjon)

Fargegjengivelse

≥ 80

BDP105 (Tzero-versjon)

Vedlikehold av

GreenLine: 100 000 timer ved 25 ºC

Lyskilde

Integrert LED-modul

lumeneffekt – L80B10

EconomyLine: 80 000 timer ved 25 ºC

Effekt

10 til 98 W avhengig av LED-konfigurasjonen

Driftstemperatur

-20 til +35 ºC

Lysytelse

GreenLine: 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000,

Driver

Integrert programmerbar LED-driver

6000 eller 7000 lm

Strøm-/dataforsyning

Philips Xitanium Prog+

EconomyLine: 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000,

Nettspenning

120-277 V / 50-60 Hz

Valgmuligheter

Konstant lyseffekt (CLO), også mulig i kombinasjon med

11 000 eller 12 000 lm

spesifikasjoner
Kontrollsysteminput

1-10 V eller DALI

Dimming

SDU-LineSwitch

dimming

DynaDimmer

Starsense RF OLC

LumiStep

Nettdimming (AmpDim)
CityTouch LightWave
Klasse II-versjon
Mini-fotocelle eller NEMA-stikkontakt
10 kV overspenningsvern (SRG)
Fabrikkmontert kabel (H07RN-F-1 mm), 4, 5 eller 6 meter ytre
lengde
Optikk

Residential bredstrålet (DRW), bredstrålet (DW), smalstrålet
(DN), mellomstrålet (DM) eller symmetrisk spredning (DS)

Glass
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Materialer

Farge

Kuppel og plugg: aluminium, presstøpt under høyt trykk

Kabelnippel

M20, kabel Ø 6–12 mm

Deksel: støtbestandig, UV-stabilisert polykarbonat

Tilbehør

Spesialadapter for stolpetopp Ø 90 mm (i kombinasjon med

Sølvgrå (RAL9006), grå aluminium (RAL9007), svart (RAL9005)

plugg på Ø 62 mm)

eller lysegrå (RAL7035)
Andre RAL- eller AKZO Futura-farger kan fås om ønskelig
Tilkobling

Bajonettkobling med innebygd M20-nippel

Vedlikehold

Vedlikehold bare på (lokalt) verksted

Montering

Montering på stolpetopp: aksialinngang Ø 48–76 mm (48P, 62P
eller 76P)
Anbefalt monteringshøyde: 4–6 m
Maks SCx:
- BDP100 (flat kjegle): 0,051 m²
- BDP101 (kule): 0,095 m²
- BDP102 (klassisk kjegleversjon): 0,088 m²
- BDP103 (klassisk T): 0,093 m²
- BDP104 (T): 0,053 m²
- BDP105 (Tzero): 0,053 m²

Versions
TOWNGUIDE PERF FLAT CONE LED module 5000 lm
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