
Den nemme metode til
at bruge LED-lys som
vejbelysning –
UniStreet gen2
UniStreet gen2

UniStreet gen2 er designet til store LED-ificeringsprojekter og er den ideelle 1:1-

armaturudskiftning for kommuner. Med sin høje effektivitet og sine lave

startomkostninger tjener UniStreet gen2-armaturet sig hurtigt ind og giver markante

besparelser på energiforbruget inden for kort tid. Der er nem installation og

vedligeholdelse takket være Philips Service-koden, og Philips SR-fatningen (System

Ready) gør den fremtidssikret. Derudover kan du parre dette armatur med

lysstyringssystemer og softwareapplikationer såsom Interact City.UniStreet gen2 fås

med en række forskellige optikmuligheder og lumenpakker, der endda kan justeres

yderligere, så de passer nøjagtigt til projektkravene, og det er en ægte punkt-til-

punkt-udskiftningsløsning til traditionelle lyskilder. Det kompakte armatur, der

bruger materialer i høj kvalitet, er også nem at skille ad og genbruge efter endt

levetid.

Fordele
• 1-til-1-udskiftning af konventionelle armaturer

• Giver høj effektivitet og energibesparelser

• Fremstillet af materialer i høj kvalitet, som forlænger systemets levetid og

minimerer vedligeholdelsen
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Funktioner
• Gode anvendelsesmuligheder takket være et stort optikudvalg, justerbar lysstrøm

og justerbar styretap

• Nem identifikation af armaturet takket være Philips Service-tagget

• Fremtidssikret via SR-fatning (System Ready)

• Armaturet er også udstyret med dedikerede lysvejledninger, der hjælper med at: 1)

bevare optimale økosystemer for flagermus 2) bibeholde en mørk nattehimmel og

reducere lysforurening

• Øget slagfasthed med valgfri IK09-glasafskærmning

Anvendelsesområder
• Veje og gader

• Veje i beboelsesområder

Versions
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