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

BTP764 | DigiStreet Catenary - LED64 | LED module 6400 lm -

740 Neutral hvid - Sikkerhedsklasse I - Lysfordeling, symmetrisk,

bred, 1 - Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 6 kV

differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand - Ophængningsbeslag

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.

Produkt data

Drift og el

Indgangsspænding 220 til 240 V

Linjefrekvens 50 to 60 Hz

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Strømforbrug 38 W

Startstrøm 43 A

Starttid 0,26 ms

Effektfaktor (brøk) 0.97

Tilslutning Skrueforbindelse

Kabel -

Antal produkter på MCB af 16 A

type B

10

 

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie LED64 [LED module 6400 lm]

Udskiftelig lyskilde Ja

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Driver inkluderet Ja

Bemærkninger *-Ifølge Lighting Europe guidance paper “Evaluating

performance of LED based luminaires - January
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2018”: er der statistisk ingen relevant forskel mellem

bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10.

Derfor repræsenterer værdien for

middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.

Zhaga-D4i-/SR-kompatibilitet: Armatur forberedt til

D4i-/SR-drivere og Zhaga Book18-fatning, hvilket

giver en standardiseret fremtidssikret platform med

tilslutningsmulighed og sensorer. Til Zhaga-

D4i-/SR-baserede lysarmaturer må der kun

anvendes Zhaga-D4i-/SR-certificerede

komponenter/sensorer (se også: https://

www.zhagastandard.org/products og http://

www.lighting.philips.co.uk/oem-emea/products/

driving-connected-lighting). Den funktionelle

kompatibilitet af 2 (Zhaga-D4i-/SR-certificerede)

komponenter/sensorer, der skal bruges i

kombination med hinanden samt muligheden for

tilsidesættelse af enhver LineSwitch-funktion, der

bruges i et SR-baseret armatur, skal frigives af

leverandøren af masterkomponent/sensor. Til brug

af en 7-benet NEMA-fatning på et Zhaga-D4i-/SR-

baseret armatur kræves der en fuld

systemverificering. Hvis disse råd ikke følges, kan/vil

det medføre en risiko for beskadigelse og

manglende overholdelse, hvilket Signify ikke kan

påtage sig ansvaret for. * Ved ekstreme

temperaturer dæmpes armaturet muligvis

automatisk for at beskytte komponenterne

Lyskildes motortype LED

Produktseriekode BTP764 [DigiStreet Catenary]

Lighting Technology LED

Plan Specifikation

 

Lysteknisk

Opadrettet lysudbyttegrad 0

Lysstrøm 5.760 lm

Standardhældningsvinkel,

stolpetop

-

Standardhældningsvinkel,

sidemontering

-

Korreleret farvetemperatur (nom.) 4000 K

Lyseffekt (klassificeret) (nom.) 152 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI) 70

Lyskildefarve 740 Neutral hvid

Optikafskærmning/objektivtype Planglas

Lampens lysstrålespedning -

Optisk type – udendørs Lysfordeling, symmetrisk, bred, 1

 

Temperatur

Omgivende temperaturområde -40 til +50 °C

 

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Driver/strømenhed/transformer Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade

Kontrolgrænseflade DALI

Konstant lysudbytte Nej

 

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus Formstøbt aluminium

Reflektormateriale -

Optikmateriale Polykarbonat

Optikafskærmning/

objektivmateriale

Glas

Fikseringsmateriale Aluminium

Farve på armaturhus Aluminium

Monteringsanordning Ophængningsbeslag

Optikafskærmning/objektivform Flad

Optikafskærmning/objektivfinish Klar

Samlet længde 580 mm

Samlet bredde 530 mm

Samlet højde 86,5 mm

Effektivt projekteret område 0,037 m²

Mål (højde x bredde x dybde) 87 x 530 x 580 mm

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for

indtrængningsbeskyttelse

IP66 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]

Kode for mekanisk

stødbeskyttelse

IK09 [10 J]

Sikring mod spændingsudsving

(fælles/differentiel)

Armaturoverspændingsbeskyttelsesniveau indtil 6

kV differentialtilstand og 6 kV fælles tilstand

Bæredygtighedsklassificering -

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

Mærke for brændbarhed Til montering på normalt antændelige overflader

CE-mærke Ja

ENEC-mærke ENEC-mærke

Garantiperiode 5 år

Fotobiologisk sikkerhed Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Overholder EU RoHS Ja

 

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance +/-7%

Indledende kromaticitet (0.382; 0.380) SDCM < 5

Tolerance for strømforbrug +/-10%

Indledende

farvegengivelsesindeks –

tolerance

+/-2

 

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer

ved middeldriftslevetid på

100.000 timer

10 %
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Bevarelse af lumen ved

middeldriftslevetid* på 100.000

timer

L98

 

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur

Tq

25 °C

Maksimalt dæmpningsniveau 10%

 

Produktdata

Full EOC 871869945021200

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

Ordrekode 45021200

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse

(udvendig emballage)

1

Materiale nummer (12NC) 912300023969

Det fulde produktnavn BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

EAN/UPC – kasse 8718699450212

Målskitse

DigiStreet nedhængt
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