
CityCharm Cordoba -
Kombinerer visuel
komfort og ydelse
CityCharm Cordoba

CityCharm Cordoba er designet til anvendelse i byområder, hvor behagelig

belysning, stemning og design spiller en vigtig rolle. Armaturets diskrete udseende

gør det tidløst, fremtidssikret og særligt velegnet til boligområder, parker og gang-

og cykelstier, hvor behagelig belysning og maksimal effektivitet er altafgørende.

CityCharm fås i to ikoniske design (Cordoba og Cone) med forskellige tilbehørsdele,

så du kan skabe en personlig belysningsløsning både dag og nat. CityCharm-

armaturer fås også som et komplet sæt med et udvalg af forskellige stolper og

beslag.

Fordele
• Elegant, ikonisk serie, der giver en behagelig belysning med GentleBeam- eller

ClearGuide-teknologi

• Fremragende belysningseffekt og høj kvalitet af produkt og overfladebehandling

• Velegnet både til renoveringsprojekter og nye installationer takket være de

perfekte beslag og stolper

• Udstyret med Service Tag-funktion, et QR-baseret identifikationssystem, som gør

det muligt at identificere hvert enkelt armatur og få oplysninger om

vedligeholdelse, installation og reservedele
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Funktioner
• Valg af armaturformer, farveeffekter og specialstolper og -beslag

• Diffuserende værktøjer til skabelse af visuel komfort og farvede komponenter for

at opnå en forbedret lysatmosfære

• Bredt udvalg af lysudbytte og optik for at sikre maksimal effektivitet på alle

belysningsniveauer

• Optimerede samlede ejeromkostninger

• Kompatibel med alle standard og avancerede Philips belysningssystemer og

forberedt til CityTouch

• Enkel vedligeholdelse af driveren på stedet

Anvendelsesområder
• Boligområder

• Gang- og cykelstier

• Parker og gader

Målskitse

Oplysninger om produktet
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Forkobling Elektronisk

Udskiftelig lyskilde Ja

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Produktseriekode BDS490

 
Lysteknisk

Lampens lysstrålespedning 360°

Lyskildefarve 730 Varm hvid

Optikafskærmning/objektivtype Skål/afskærmning

i polykarbonat

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

0°

Standardhældningsvinkel, stolpetop 0°

Opadrettet lysudbyttegrad 0,03

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Mærke for brændbarhed -

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 5 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK10

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspæn

dingsbeskyttelses

niveau indtil 6 kV

differentialtilstand

og 8 kV fælles

tilstand

 
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t. 0,05 %

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau Ikke relevant

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Kode for lampeserie

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

Lysteknisk

Order Code Full Product Name Optisk type – udendørs

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 Optisk type – udendørs

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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