
Copenhagen LED gen2
mini
BPS559 LED15/830II GL-DM31 CLOSRTBC4K60P

BPS559 | Copenhagen LED gen2 Mini - LED15 | LED module

1500 lm - LED - Strømforsyningsenhet med DALI- og

SystemReady-grensesnitt - Medium spredning, 31 - Flatt glass -

- - GPRS-nettverk - Monteringsbrakett for stolpe, 60 mm bred

Den originale Copenhagen-armaturen ble designet i samarbeid med København

Byarkitekturkontor på 1960-tallet med mål om forbedre byens estetiske appell

gjennom belysning. Denne tidløse armaturdesignen kommer i to typer: Copenhagen

City LED Gen2 for by- og boligområder der lyskomfort er viktig, og Copenhagen LED

Gen2, som gir høy ytelse for bruk til veibelysning. Den andre generasjonen

Copenhagen-LED-lys er tilgjengelig i en rekke størrelser, fra mini til megastor. Dette

gjør at den egner seg for alle typer bruk samtidig som den sikrer at armaturens og

stolpens dimensjoner er godt balansert, slik at hver installasjon passer godt inn i

omgivelsene. Det finnes ulike oppheng som muliggjør en rekke

monteringsalternativer for maksimal frihet under installasjonen. Takket være den

innebygde Philips LEDGINE-O-motoren og det brede utvalget av brukstilpasset

optikk gir Copenhagen LED-armaturer riktig lysmengde i riktig retning i gatene og

muliggjør betydelige energibesparelser. Armaturen er tilgjengelig med én eller to

Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready-stikkontakter (SR) som gjør armaturen fremtidsklar.

Dette betyr at Copenhagen LED Gen2 er klar til å kobles til avansert styring og

belysningsprogramvare som Interact eller sensorer som Philips Outdoor Sensor

Bundle (OSB). Fordi den øverste SR-sokkelen er integrert i baldakinen, har den ingen

innvirkning på armaturens vakre, rene design. Videre er hver av Copenhagen LED

Gen2-armaturene BPS559, BRS561, BRS562 og BRS563 unikt identifiserbar takket

være Signify Service tag-appen. Ved å skanne en QR-kode som er plassert på

innsiden av mastedøren eller direkte på armaturen, får du umiddelbart tilgang til

armaturens konfigurasjon. Dette gjør vedlikehold og programmering raskere og

enklere, og du kan lage et digitalt bibliotek av belysningselementer og reservedeler.
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Produktdata

Generell informasjon

Lampefamiliekode LED15 [LED module 1500 lm]

Lyskilden kan byttes ut Ja

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Driver inkludert Ja

Light source engine type LED

Produktseriekode BPS559 [Copenhagen LED gen2 Mini]

Lighting Technology LED

Verditrapp Spesifikasjon

 

Teknisk belysning

Oppover lyseffektforhold 0

Lysytelse 1 276 lm

Standardvinkel på stolpetoppen 0°

Standardvinkel sidemontering 0°

Korrelert fargetemperatur (nom) 3000 K

Lyseffekt (vurdert) (nom) 105 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI) >80

Lyskildefarge 830 varmhvit

Optisk deksel/linsetype Flatt glass

Armatur lysstråle spredning -

Optikktype utendørs Medium spredning, 31

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220/240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Opprinnelig CLO strømforbruk 12.2 W

Average CLO power consumption 12.4 W

Effektforbruk 12,2 W

Strømforbruk (CLO) 12.4 W

Startstrøm 21 A

Innløpstid 0,3 ms

Effektfaktor (brøk) 0.90

Tilkobling -

Kabel Kabel på 4,0 meter uten plugg

Antall produkter på MCB på 16 A type B 21

 

Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer -40 til +25 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

Driver/kraftenhet/transformator Strømforsyningsenhet med DALI- og

SystemReady-grensesnitt

Kontrollgrensesnitt GPRS-nettverk

Konstant lyseffekt (CLO) Ja

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Polyeten

Reflektormateriale -

Optisk materiale Polymetylmetakrylat

Optisk deksel/linsemateriale Glass

Fixation material Aluminium

Innfatningsfarge Hvitt

Monteringsanordning Monteringsbrakett for stolpe, 60 mm bred

Optisk deksel/linseform Flat

Optisk deksel/linsefinish Matt

Total høyde 200 mm

Total diameter 250 mm

Effektivt prosjektert område 0,044 m²

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP66 [Beskyttet mot

støvgjennomtrengning, spylesikker]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK08 [5 J hærverksikker]

Surge Protection (Common/Differential) Standard overspenningsvern for

lysarmatur inntil 6 kV differensiell modus

og 6 kV i vanlig modus

Sustainability rating -

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Brennbarhetsmerke -

CE-merke Ja

ENEC-merke ENEC-merke

Garantiperiode 5 år

Samsvar med EU RoHS Ja

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-7%

Innledende kromatisitet (0.4339, 0.4032) SDCM <5

Strømforbrukstoleranse +/-10%

Init. Color Rendering Index Tolerance +/-2

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median

brukstid 10 000 timer

10 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid*

100000 h

L100

 

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq 25 °C

Maksimalt dimmenivå 0 % (digital)

 

Produktdata

Full EOC 871951413048700
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Produktnavn for bestilling BPS559 LED15/830II GL-DM31

CLOSRTBC4K60P

Bestillingskode 13048700

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

Materialnummer (12NC) 919008634903

Fullstendig produktnavn BPS559 LED15/830II GL-DM31

CLOSRTBC4K60P

EAN/UPC – boks 8719514130487

Målskisse

Copenhagen LED gen2 mini
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