
CitySoul gen2 – en
fleksibel løsning
CitySoul gen2 LED Mini

CitySoul gen2 er en af de mest alsidige og spændende serier af

gadebelysningsarmaturer, Philips har designet. Produkterne i denne meget effektive

serie giver et fremragende lys og skaber en god atmosfære overalt i byen, lige fra

forstæderne til bymidten. Takket være udvidelsen af den modulopbyggede

CitySoul-serie og udviklingen af nye dekorative arme og tilbehør har Philips gjort

serien til det oplagte valg til ethvert bymiljø. Designet er helt rundt og mere fladt, og

overgangene til styretap og beslag er uden niveauforskel, hvilket giver bylandskabet

et elegant og ensartet præg. CitySoul gen2 LED, som er designet med udgangspunkt

i modellens LED-motor, er et meget effektivt produkt, der er nemt at vedligeholde.

Det fås i to størrelser og er velegnet til både sidemontering, montering i stolpetop,

montering i kædelinje og ophængt montering. Takket være den indbyggede Philips

Ledgine LED-platform i optimeret udførelse og det store udvalg af skræddersyet

optik kan CitySoul gen2 LED small levere den helt rigtige lysmængde med den helt

rigtige lysspredning, der gør der muligt at opnå yderligere energibesparelser.

Armaturet leveres fremtidssikret med en eller to Philips SR (System Ready)-

fatninger. Det betyder, at CitySoul LED gen2 er klar til at indgå i individuelle såvel

som avancerede styrings- og belysningssoftwareapplikationer såsom Interact City

fra Signify. Hvert enkelt armatur er desuden let at identificere via Philips Service-

tagget. Efter en hurtig scanning af den QR-kode, der er anbragt på indersiden af

mastdøren eller direkte på armaturet, får du med det samme adgang til konfiguration

af armaturet, og det gør det både nemmere og hurtigere at foretage vedligeholdelse

eller programmeringsarbejde. Samtidig har du mulighed for at oprette et digitalt

bibliotek over dine belysningsenheder og reservedele. CitySoul LED gen2 kan også

udstyres med vores dedikerede lysopskrift, der bibeholder en mørk nattehimmel.

Fordele
• Med integreret UrbanStyling, som muliggør mange forskellige typer af bybelysning

• Armaturer, master og tilbehør er designet til at fungere sammen

• Fremtidssikret takket være fremragende lys- og produktkvalitet
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Funktioner
• Et stort udvalg af elegante, specialudviklede og komplette lyspunkter med både

master og arme, der kan vippes, og versioner til montering i dobbelt mastetop og

ophængt i wire

• Forskellige funktioner, der giver et konstant og behageligt lysniveau

• Kompatibel med alle Philips' standard og avancerede lysstyringssystemer

• Enkel vedligeholdelse på stedet

• Kompatibel med CitySoul-serien Flip, Morph, Jump og Sweep (master og tilbehør)

Anvendelsesområder
• Bymidter

• Parker og pladser

• Veje og gader

• Erhvervsområder

Versions

BPP532 RET BRP530 RET BGP530

Målskitse
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Målskitse

Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Kode for lampeserie LED60

Udskiftelig lyskilde Ja

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Lampens lysstrålespedning -

Lyskildefarve 830 Varm hvid

Optisk type – udendørs Lysfordeling,

middel, 50

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

-

Standardhældningsvinkel, stolpetop -

Opadrettet lysudbyttegrad 0,03

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Mærke for brændbarhed -

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau 10%

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Produktseriekode

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR BPP530

87866500 BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35 BPP530

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BPP532

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR BRP530

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL BGP530

Lysteknisk

Order Code Full Product Name

Optikafskærmning/

objektivtype

87865800 BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR Klart glas

87866500 BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35 Planglas

89203600 BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9

SRG10ALGR

Planglas

Order Code Full Product Name

Optikafskærmning/

objektivtype

89204300 BRP530 LED60-4S/830 II DM50 D9

SRG10ALGR

Planglas

89207400 BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL Klart glas

Godkendelse og anvendelsesområde
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Order Code Full Product Name Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)

87865800 BPP530

LED60-4S/830 II

DM50 D9 AL GR

Philips-standardoverspændingsbeskyttelsesniveau

87866500 BPP530 LED60 II

DM50 AL GR D9

SRG10 T35

Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 10

kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

89203600 BPP532

LED60-4S/830 II

Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 10

kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

Order Code Full Product Name Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)

DM50 D9

SRG10ALGR

89204300 BRP530

LED60-4S/830 II

DM50 D9

SRG10ALGR

Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 10

kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand

89207400 BGP530

LED60-4S/830 II

DM50 D9 SRG10 AL

Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 10

kV differentialtilstand og 10 kV fælles tilstand
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