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Philips TownTune serien er designet til at forbedre eksisterende og skalerbare byrum

med alle de nye belysningsløsninger med hensyn til ydeevne, lyskvalitet og

tilslutningsmuligheder. Serien består af fire løsninger: en central stolpetop (CPT), en

asymmetrisk styrestolpetop/sideadgang (ASY), forlænget stolpetopbeslag (Lyre) og

en central stolpetop med en konisk komfortskål (CCB). Hvert TownTune armatur kan

tilpasses med et udvalg af forskellige former på armaturhusets top samt muligheden

for at tilføje en dekorativ ring, som fås i to farver (ekskl. CCB). Designfunktioner

sætter dig i stand til at skabe særlige belysningssignaturer og give distrikter og byer

sin helt egen identitet. Derudover er hvert armatur i TownTune serien unikt og

identificerbart i kraft af Signify appens Service-link. Ved blot at scanne en QR-kode,

som er placeret inden for døren til masten eller direkte på armaturet, kan du straks få

adgang til armaturets konfiguration. Dette gør vedligeholdelse og programmering

hurtigere og nemmere og gør det muligt at oprette dit eget digitale bibliotek over

belysningsaktiver og reservedele. TownTune bruger også Philips LEDGINE-O

belysningsplatformen, der sikrer, at lyset altid leveres i den rette mængde og med

den rette retning på gaden. Takket være sin status som systemforberedt (SR) er

TownTune desuden fremtidssikret. Du får således en løsning, der er klar til at blive

parret med både selvstændige og avancerede lysstyringsfunktioner og

belysningssoftware som f.eks. Interact City.
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Produktseriekode AAA000 [Spare Parts Outdoor

Lighting]

Plan ydelse

 

Mekanik og armaturhus

Samlet højde 61 mm

Samlet diameter 533 mm

Materiale Polymetylmetakrylat

 

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse -

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

 

Produktdata

Full EOC 871869949032400

Ordreproduktnavn ZDP261 DR

Ordrekode 49032400

SAP-tæller – antal pr. pakke 1

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

emballage)

1

Materiale nummer (12NC) 912300024163

Det fulde produktnavn ZDP261 DR

EAN/UPC – kasse 8718699490324
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