Lighting

Bringer
hjemmefølelsen helt
ud på gaden
TownTune Central stolpetop
TownTune er en armaturserie, der er forberedt til eksisterende og skalerbare
byområder, og som tilbyder alle de nyeste innovationer inden for belysning med
hensyn til ydeevne, lyskvalitet og tilslutningsmulighed. Philips TownTune-serien
består af tre versioner: en version med central stolpetop, en version med
asymmetrisk styretap og en version, der bruger et udvidet lyrebeslag til stolpetop.
Disse tre kan alle tilpasses mange forskellige former for huse og tilføjes en dekorativ
ring, som fås i to farver. Med disse muligheder kan du skabe din helt egen
belysningssignatur og skabe en særegen identitet for kvarterer og byer.
Armaturserien er også udstyret med Philips Service Tag QR-kode, som understøtter
installations- og vedligeholdelsesarbejde og gør, at du kan skabe dit eget digitale
bibliotek over belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også den Philips
Ledgine-optimerede belysningsplatform, der sikrer, at din gade altid har den rette
mængde af lys og at lyset peger i den rigtige retning. Ydermere, så er TownTune
System Ready, der gør den fremtidssikker og som gør den i stand til at blive
kombineret med både enkeltstående og avancerede styre- og
lyssoftwareapplikationer som f.eks. Interact City.
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Fordele
• Den giver visuel komfort og komfortable belysningsoplevelser i byområder
gennem dens flot designede skål
• Et enkelt, stilrent design gør det muligt at integrere den i forskellige byområder, og
muligheden for at tilpasse den vha. et bredt udvalg af tilbehør giver mulighed for
at skabe en unik lyssignatur, som også kan være en del af bybilledet om dagen
• Den har mange anvendelsesmuligheder og tilbyder høj ydeevne ved hjælp af den
nyeste Ledgine LED-platform og adgang til mange forskellige lysfordelinger
• Nem vedligeholdelse takket været Philips Service Tag og udviklet til at kunne blive
kombineret med lysstyrings- og softwareapplikationer med Philips SR (System
Ready) fatning

Funktioner
• Optimerede samlede ejeromkostninger og mulighed for CLO (Constant Light
Output)
• Lys af høj kvalitet baseret på den Philips Ledgine-optimerede belysningsplatform
og mulighed for yderligere optimering i L-Tune
• Hus i forskellige former (kegle, kuppel), mulighed for dekorativ ring og farve
(gennemsigtig og gylden)
• Kan kombineres med individuelle lysstyringssystemer som f.eks. LumiStep,
DynaDimmer samt LineSwitch og avancerede system- og softwareapplikationer
som f.eks. Interact City
• Bred vifte af lumenpakker, lige fra 1.200 til 10.000 lumen
• Farvetemperaturvalg: 3.000 K (varm hvid) eller 4.000 K (neutral hvid)
• Lang levetid på 100.000 timer ved minimum L85
• Adgang til forkoblingen via forkoblingsafskærmningen øverst på armaturet
• Velegnet til nye og eftermonterede installationer
• Modstandsdygtig over for hærværk (IK10) og høj indtrængningsbeskyttelse (IP66)

Anvendelsesområder
• By- og boligområder
• Cykelstier, fortove og fodgængerovergange
• Bymidter og torve
• Parkeringspladser

Versions
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Lysstyringssystemer og dæmpning

Anvendelsesbetingelser
Maks. dæmpningsniveau

10%

Order Code

Full Product Name

Dæmpbar

86497200

BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P

Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

87861000

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

Ja

Kode for mekanisk slagfasthed

IK10

87862700

BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P

Ja

Sikring mod spændingsudsving

Philips standard

88448200

BDP260 LED35-4S/830 PSU II DS50 CLO 62P

Ja

(fælles/differential)

surge protection

88449900

BDP260 LED35-4S/740 PSU II DS50 CLO 62P

Ja

level kV

Generelle oplysninger
Armatur til lysstrålespredning

152° x 155°

CE-mærke

CE-mærket

Optikafskærmning/linsetype

PC-UV

Driver medfølger

Ja

Mærke for brændbarhed

For montering på
normalt
brændbare
overflader

Udskiftelig lyskilde

Ja

Antal forkoblingsenheder

1 enhed

Optiktype

Symmetrisk
lysfordeling 50

Produktseriekode

BDP260

Service-kode

Ja

Lysteknisk
Standardhældningsvinkel,

-

sidemontering
Standardhældningsvinkel, stolpetop

0°

Grad af opadrettet lysudbytte

0

Mekanik og armaturhus
Farve

Dark gray

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)
Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.

0,5 %

Generelle oplysninger
Order

Full Product

Code

Name

Lyskildefarve

Lyskildeserie
– kode

Lyskildeversion lyskilder

Antal

86497200

BDP260

740 Neutral

LED50

-

Order

Full Product

Code

Name

-

88448200
830 Varm hvid

LED35

4S

20

830 Varm hvid

LED35

4S

20

740 Neutral

LED35

4S

12

PSU II DS50

PSU II DS50

CLO 62P

CLO 62P
BDP260

BDP260
LED35-4S/830

LED35-4S/830

87862700

Lyskildeversion lyskilder

CLO 62P

II DS50 62P
BDP260

Antal

– kode

PSU II DS50

LED50-4S/740 hvid

87861000

Lyskildeserie
Lyskildefarve

88449900
740 Neutral

LED35

4S

12

BDP260

LED35-4S/740 hvid

LED35-4S/740 hvid

PSU II DS50
CLO 62P

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)
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Indledende

Indledende

Order

Full Product

korreleret

Indledende

Code

Name

farvetemperatur

farvegengivelsesindeks

Startlysstrøm

86497200

BDP260

4000 K

>70

3550 lm

Order

Full Product

korreleret

Indledende

Code

Name

farvetemperatur

farvegengivelsesindeks

Startlysstrøm

3000 K

>80

2448 lm

4000 K

≥70

2482 lm

PSU II DS50

LED50-4S/74

CLO 62P

0 II DS50 62P
87861000

BDP260

88448200
3000 K

>80

2448 lm

LED35-4S/830

LED35-4S/830

PSU II DS50

PSU II DS50

CLO 62P

CLO 62P
87862700

BDP260

BDP260

88449900
4000 K

LED35-4S/740

≥70

2482 lm

BDP260
LED35-4S/740
PSU II DS50
CLO 62P
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