
Gør din by klar til
fremtiden med
DigiStreet
DigiStreet nedhængt

Philips DigiStreet kædelinjen er et nyt medlem af vej-og-gade-serien fra DigiStreet,

som gør det muligt at udnytte fordelene ved høj belysningskvalitet, markant design

og intelligente belysningssystemer i forbindelse med kædelinjeløsninger. DigiStreet-

serien, der understøtter Smart City-løsninger, kan udstyres med to systemforberedte

(SR) fatninger, som gør det muligt at tilslutte de nyeste samt fremtidige

lysstyringssystemer, sensorer og koncepter som f.eks.

belysningsfjernstyringssystemet Philips CityTouch. Derudover kan hvert enkelt

armatur nemt identificeres takket være Philips Service tag, der er baseret på QR-

kryptering. Når en QR-kode, som er anbragt på indersiden af mastedøren, scannes,

får du omgående adgang til armaturets konfiguration i hele armaturets levetid,

hvilket gør vedligeholdelse og programmering hurtigere og nemmere.

Fordele
• Forberedt til fremtiden: DigiStreet kædelinjen er nem at opgradere med fremtidige

CMS-punkter og -sensorer, som giver nye funktioner umiddelbart efter

installationen eller senere.

• Dedikeret linseoptik, der passer til internationale gader og veje

• 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.

Funktioner
• Kædelinjeløsning i vej-og-gade-serien fra DigiStreet

• Kan udstyres med to SR-fatninger, der sikrer nem opgradering og nye funktioner

• Nem identifikation af armaturet takket være Philips Service-tagget

• L-tune-værktøj tilgængeligt

• Levetid 100.000 timer op til L96 ved Tq +25°C
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Anvendelsesområder
• Trafikerede veje og hovedfærdselsårer

• Byområder

• Bymidter og større gader

Versions

DigiStreet Catenary-BTP764 DigiStreet Suspended-BSP764

Målskitse

Oplysninger om produktet

DigiStreet_Catenary-

BTP764-1DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-2DPP.tif
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Oplysninger om produktet

DigiStreet_Catenary-

BTP764-3DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-4DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-5DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-6DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-1DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-2DPP.tif
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Kode for lampeserie LED64

Udskiftelig lyskilde Ja

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Optikafskærmning/objektivtype Planglas

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

-

Standardhældningsvinkel, stolpetop -

Opadrettet lysudbyttegrad 0

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK09

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspæn

dingsbeskyttelses

niveau indtil 6 kV

differentialtilstand

og 6 kV fælles

tilstand

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau 10%

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Produktseriekode

45021200 BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB BTP764

45022900 BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB BSP764

Lysteknisk

Order Code Full Product Name

Lampens

lysstrålespedning

Optisk type –

udendørs

45021200 BTP764 LED64-4S/740

DSW1 PSD-SR SRT SRB

- Lysfordeling,

symmetrisk, bred, 1

Order Code Full Product Name

Lampens

lysstrålespedning

Optisk type –

udendørs

45022900 BSP764 LED64-4S/740

DW10 PSD-SR SRT SRB

52° - 7° x 151° Lysfordeling, bred, 10

DigiStreet nedhængt
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