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Copenhagen gen2 LED
small - tidløs design
og fremtidsrettet
teknologi
Copenhagen LED gen2 liten
Den originale Copenhagen-armaturen ble designet sammen med Københavns
Byarkitekturkontor på 1960-tallet med sikte på å forsterke byens estetiske appell
gjennom belysning. Denne tidløse armaturdesignen kommer i to typer: Copenhagen
City LED er for by- og boligområder hvor lyskomfort er viktig; Copenhagen LED
leverer høy ytelse for veibelysningsapplikasjoner. Den siste generasjonen av
Copenhagen LED er tilgjengelig i en rekke størrelser. Dette sikrer at dimensjonene på
armatur og stolpe er godt balansert, og at installasjonen går harmonisk i ett med
omgivelsene. Ulike oppheng er tilgjengelige, som tillater en rekke
monteringsalternativer og gir maksimal frihet under installasjonen. Med den
integrerte Philips LEDGINE-optimerte LED-plattformen, og det brede spekteret av
tilgjengelig bruksområdetilpasset optikk, leverer Copenhagen gen2 LED mini den
rette mengden lys i riktig retning for gaten din - noe som muliggjør ytterligere
energibesparelser. Armaturen er tilgjengelig med en eller to Philips SR (systemklar)
stikkontakter, som gjør armaturen fremtidsklar. Det betyr at Copenhagen LED gen2
er klar til å pares med frittstående og avanserte programmer for kontroll og
belysning som Interact City. Og fordi den øverste SR-sokkelen er integrert i kalesjen,
har den ingen innvirkning på den vakre, rene designen til armaturen. I tillegg til dette
er hver BRS561-lysarmatur enkel å identifisere, takket være Philips Servicemerkeappen. Med en enkel skanning av en QR-kode plassert på innsiden av mastens dør
eller direkte på lysarmaturen, får du umiddelbar tilgang til konfigureringen av
lysarmaturen. Dette gjør vedlikehold og programmeringsoperasjoner raskere og
enklere, og lar deg opprette ditt eget digitale bibliotek over belysningsressurser og
reservedeler.

Product family leaflet, 2022, November 28

data kan endres

Copenhagen LED gen2 liten

Fordeler
• Utmerkede energibesparelser takket være den høye systemeffektiviteten til Philips
optimaliserte LEDGINE
• Dekker veier og gater med flere geometrier
• Perfekt proporsjonert for ulike installasjonshøyder og bruksområder takket være
de 4 armaturstørrelsene
• Enkel å betjene med Signify Service tag-appen

Funksjoner
• Monteringsfrihet: Sidemontering, montering på kabel eller kjede eller sentral
• Stort utvalg av forskjellige spredningsvinkler og forskjellige interne lameller for å
sørge for minimert blending
• Behagelig design: muliggjort av en rund LED-plattform som følger den runde
formen til armaturet ved å bruke Philips Ledgine LED-plattform og tilbyr et bredt
spekter av tilgjengelig optikk.
• Mulighet for å skape statisk og dynamisk topp-lys
• Klar til å bli paret med kontroller, ved å være utstyrt med SR (System Ready)kontakten
• Hvert armatur kan identifiseres unikt, takket være Philips Service-merket

Søknad
• Trafikkveier: motorveier, motorveier (mega og store versjoner)
• Industriområder (store)
• Parkeringsplasser (små)
• Sykkelstier, gangstier, fotgjengerfelt (mini)

spesifikasjoner
Omgivelsestemperatur

Armaturets

-30 to +25 °C

Opprinnelig lyseffekt

-40 to +25 °C

for LED-armatur

-

113, 116, 126 lm/W

Opprinnelig lysytelse

2816 lm, 3432 lm, 4418 lm

spredningsvinkel

Inngangsfrekvens

50 til 60 Hz

Armaturets hovedfarge hvit

Inngangsspenning

220 to 240, 220/240 V

Tilkobling

- (-)

Startstrøm (A)

4, 21 A

Flygende ledninger/kabler (Flygende ledninger/kabler)

Lyskildefarge

830 varmhvit

Dimming

Ja

Lyskilde kan byttes ut

Ja

Driver

Sensorklar driver InterAct-system klart (Sensorklar driver

Optikk

Mellomstrålet spredning 31, mellomstrålet spredning 50,

InterAct-system klart)

Andel driversvikt ved

middels

Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-grensesnitt

Glass

Polymethyl methacrylate

(Strømforsyningsenhet med DALI- og SystemReady-

Overspenningsvern

Standard overspenningsvern for lysarmatur inntil 6kV

grensesnitt)

differensiell modus og 10kV i vanlig modus, standard

0.01 %

overspenningsvern for lysarmatur inntil 6kV differensiell modus

5000 timer i %
Opprinnelig korrelert

og 6kV i vanlig modus
3000 K

Produktnavn

fargetemperatur
Opprinnelig

BDS561
BRS561

25 W, 29.5 W, 35 W

BSS561

inngangseffekt
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Versions

Produkt detaljer
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Small Copenhagen LED gen2 and

Small Copenhagen LED gen2 and

Copenhagen City LED gen2 Top

Copenhagen City LED gen2

System Ready socket location

CityTouch node location
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Bruksforhold

Godkjenning og bruk
Mek. støt, beskyttelseskode

IK08

Kontroller og dimming
Kan dimmes

Ja

Order Code

Full Product Name

Maksimalt dimmenivå

58422100

BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

-

85046000

BDS561 LED40/830IIGL-DM31CLO-SRTSTDEC10K

10%

85047700

BSS561LED48/830IIGL-DSM2CLO-SRTBSTDEC10K

10%

Generell informasjon
Lysstrålespredning fra armatur

-

CE-merke

CE mark

Lyskildefarge

830 varmhvit

Optisk deksel-/linsetype

FG

Driver inkludert

Ja

Brennbarhetsmerke

-

Lyskilde kan byttes ut

Ja

Antall forkoblingsenheter

1 unit

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)
Oppr. Korr. Fargetemperatur

3000 K

Teknisk belysning
Standardvinkel sidemontering

0°

Standardvinkel på stolpetoppen

0°

Lysspredning oppover

0

Mekanisk og innfatning
Farge

hvit

Godkjenning og bruk
Order Code Full Product Name

Overspenningsvern (vanlig/differensiell)

Order Code Full Product Name

Overspenningsvern (vanlig/differensiell)

58422100

BRS561 LED32/830 II GL-DM50

Standard overspenningsvern for

85047700

BSS561LED48/830IIGL-

Standard overspenningsvern for

SRTB C10K

lysarmatur inntil 6kV differensiell modus

DSM2CLO-SRTBSTDEC10K

lysarmatur inntil 6kV differensiell modus

og 6kV i vanlig modus
85046000

og 10kV i vanlig modus

BDS561 LED40/830IIGL-

Standard overspenningsvern for

DM31CLO-SRTSTDEC10K

lysarmatur inntil 6kV differensiell modus
og 10kV i vanlig modus

Generell informasjon
Order

Optisk

Code

Full Product Name

lyskildeseriekode Optikktype

58422100

BRS561 LED32/830 II

LED32

GL-DM50 SRTB C10K
85046000 BDS561

Order

element Produktseriekode
Code

Mellomstrålet No

BRS561

LED40/830IIGL-

Mellomstrålet -

lyskildeseriekode Optikktype

element Produktseriekode

DM31CLO-

spredning 50
40S

Optisk
Full Product Name

SRTSTDEC10K
BDS561

85047700

spredning 31

BSS561LED48/830IIGL- 48S

Middels,

DSM2CLO-

symmetrisk

SRTBSTDEC10K

spredning 2

-

BSS561

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)
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Oppr.

Opprinnelig

Oppr.

Opprinnelig

Order Code Full Product Name

Fargegjengivelsesindeks

lysytelse

Order Code Full Product Name

Fargegjengivelsesindeks

lysytelse

58422100

≥80

2816 lm

85047700

>80

4418 lm

BRS561 LED32/830 II GLDM50 SRTB C10K

85046000

BDS561 LED40/830IIGL-

BSS561LED48/830IIGLDSM2CLO-SRTBSTDEC10K

>80

3432 lm

DM31CLO-SRTSTDEC10K

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)
Andel driversvikt ved

Andel driversvikt ved

Order Code Full Product Name

5000 timer

Order Code Full Product Name

5000 timer

58422100

BRS561 LED32/830 II GL-DM50 SRTB C10K

0,01 %

85047700

-

85046000

BDS561 LED40/830IIGL-DM31CLO-

-

BSS561LED48/830IIGL-DSM2CLOSRTBSTDEC10K

SRTSTDEC10K
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