
CityCharm Cordoba -
kombinerer stemning
og optimal ytelse
CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba er designet for bruk i urbane områder der det er viktig med

komfortabel belysning, stemning og design. Armaturen har et diskret utseende som

gjør den til en fremtidsrettet armatur, perfekt for boligområder, parker, gangveier og

sykkelstier der det er viktig med visuell komfort og maksimal effektivitet. CityCharm

gir deg valget mellom to ikoniske design (Cordoba og Cone) og en rekke tilbehør, slik

at du kan skape en belysningsløsning med ditt eget særpreg, både om dagen og om

natten. CityCharm-armaturer er også tilgjengelige som et komplett sett der du kan

velge dedikerte stolper og braketter.

Fordeler
• Elegant, ikonisk serie med fokus på komfortabel belysning

• Fremtidssikker takket være enestående lysytelse og produkt og

overflatebehandling av høy kvalitet

• Egnet for både oppussingsprosjekter og nye monteringer takket være dedikerte

braketter og

Funksjoner
• Valg av former, fargeeffekter og dedikerte stolper og braketter for armatur

• Spredningsverktøy for å skape visuell komfort og fargepartier som forsterker

stemningen

• Et bredt lumenområde og optikk som sikrer maksimal effektivitet ved alle

belysningsnivåer

• Optimalisert total eierkostnad

• Kompatibel med alle standard og avanserte lyssystemer fra Philips og kan brukes

med CityTouch

• Enkelt vedlikehold av driveren på stedet
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Søknad
• Boligområder

• Gangveier og sykkelstier

• Parker og bygater

Målskisse

Produkt detaljer

CityCharm_Cordoba-

BDS490_DGR-DP01.tif

CityCharm_Cordoba_Cone-

BDS490_BDS491_DGR-DP02.tif

CityCharm Cordoba

2Product family leaflet, 2023, April 14 data kan endres



Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Forkobling Elektronisk

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Produktseriekode BDS490

 
Teknisk belysning

Armatur lysstråle spredning 360°

Lyskildefarge 730 varmhvit

Optisk deksel/linsetype Kule/deksel av

polykarbonat

Standardvinkel sidemontering 0°

Standardvinkel på stolpetoppen 0°

Oppover lyseffektforhold 0,03

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 
Godkjenning og bruk

CE-merke Ja

Brennbarhetsmerke -

Test av glødetråd Temperatur

650 °C, varighet

5 sek

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK10

Surge Protection (Common/

Differential)

Standard

overspenningsver

n for lysarmatur

inntil 6 kV

differensiell

modus og 8 kV i

vanlig modus

 
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer 0,05 %

 
Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå Ikke relevant

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Lampefamiliekode

93920800 BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 CG25

93922200 BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG20

93923900 BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG25

93924600 BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG30

Teknisk belysning

Order Code Full Product Name Optikktype utendørs

93920800 BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 Asymmetrisk

93922200 BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk

Order Code Full Product Name Optikktype utendørs

93923900 BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk

93924600 BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk
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