
CitySoul gen2 large -
en allsidig identitet
CitySoul gen2 LED Large

CitySoul gen2 er en av de mest allsidige og inspirerende gatebelysningsseriene som

hittil er designet av Philips. Denne svært effektive serien leverer flotte

belysningsnivåer mens den samtidig gir den riktige atmosfæren for bruk i byer, fra

utkanten av byen og helt til bykjernen. Ved å utvikle kombinasjonsmulighetene til

CitySoul-serien og legge til nye innovasjoner som Lyre- og Accent-braketten, har

Philips gjort denne serien til den perfekte verktøykassen for alle urbane omgivelser.

Designet er flatere, helt rundt og overgangene med plugger og braketter er

fullstendig integrert, noe som gir bylandskapet en sammenhengende, elegant og

diskret identitet. CitySoul gen2 er utviklet på bakgrunn av LED-teknologien og er

meget effektiv og enkel å vedlikeholde. Den leveres i to størrelser og er egnet for

sidemontering, montering på stolpe, kjedemontering og pendlet montering.

Fordeler
• En integrert UrbanStyling-belysningsverktøykasse er utviklet for mange ulike

urbane bruksområder

• Armaturer, braketter og stolper er utviklet som ett, integrert konsept for å sikre

sammenheng

• Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produktkvalitet

Funksjoner
• En bred serie med elegante, tilpassede og komplette sett, inkludert stolper og

braketter, et justerbart alternativ, versjoner med dobbel stolpetopp og kjeder.

• En rekke funksjoner for å levere det mest effektive og komfortable

belysningsnivået

• Kompatibel med alle standarder og avanserte lysstyringer fra Philips

• Enkelt vedlikehold på stedet

• Kompatibel med eksisterende CitySoul-stolpe- og brakettserie Flip, Morph, Jump,

Sweep
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Søknad
• Bysentre

• Parker og torg

• Veier og gater

• Handlegater

Versions

BRP531 RET BPP531 80Led

Målskisse

CitySoul gen2 LED Large
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lampefamiliekode LED120

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Armatur lysstråle spredning -

Lyskildefarge 830 varmhvit

Optisk deksel/linsetype Klart glass

Optikktype utendørs Medium

spredning, 50

Standardvinkel sidemontering -

Standardvinkel på stolpetoppen -

Oppover lyseffektforhold 0,03

 
Godkjenning og bruk

CE-merke Ja

Brennbarhetsmerke -

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08

 
Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå 10%

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Produktseriekode

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR BRP531

87869600 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL BRP531

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- BPP531

Kontroller og dimming

Order Code Full Product Name Kan dimmes

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 AL GR Ja

87869600 BRP531 LED120-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL Ja

Order Code Full Product Name Kan dimmes

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- Trådløs dimming

Godkjenning og bruk

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

87868900 BRP531 LED120-4S/830 II DM50

D9 AL GR

Philips standard overspenningsvernnivå

87869600 BRP531 LED120-4S/830 II DM50

D9 SRG10 AL

Standard overspenningsvern for

lysarmatur inntil 10 kV differensiell

modus og 10 kV i vanlig modus

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

87870200 BPP531 LED120-4S/830 II DM50

SRT IACZ-4-

Philips standard overspenningsvernnivå
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