
TownTune Central
Post-Top DR
ZDP261 DR

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting - - - - - IK08 | 5 J

ochrona przed wandalami - Przezroczyste

Rodzina opraw TownTune firmy Philips, zaprojektowana z myślą o wzbogaceniu

istniejących przestrzeni miejskich, oferuje wszystkie najnowsze innowacje w zakresie

oświetlenia pod względem efektywności, jakości i sterowania. W skład rodziny

wchodzą cztery rozwiązania montażowe: centralnie bezpośrednio na słupie

(CPT),bocznie na wysięgniku lub słupie (ASY), wersja z wysięgnikiem dekoracyjnym

Lyre (Lyre) oraz wersja kloszowa (CCB). Każdą oprawę TownTune można

dostosować do własnych potrzeb, wybierając różne kształty górnej części obudowy,

a także dodając pierścień dekoracyjny dostępny w dwóch kolorach (z wyjątkiem

CCB). Opcje projektowe pozwalają stworzyć własny styl oświetlenia i nadać

dzielnicom i miastom wyjątkowy charakter. Ponadto każda oprawa z rodziny

TownTune jest jednoznacznie identyfikowalna dzięki aplikacji Signify Service Tag.

Wystarczy zeskanować kod QR umieszczony wewnątrz drzwiczek słupa lub

bezpośrednio na oprawie, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do konfiguracji

oprawy. Dzięki temu czynności konserwacyjne i programowe są szybsze i łatwiejsze,

a użytkownik może stworzyć swoją cyfrową bibliotekę zasobów oświetleniowych i

części zamiennych. System TownTune wykorzystuje również platformę

oświetleniową Philips LEDGINE-O, dzięki czemu zawsze zapewnia odpowiednią

ilość i rozsył światła na ulicy. Ponadto, dzięki gotowości systemowej (SR), TownTune

jest również "odporny na przyszłość". Jest to rozwiązanie, które można połączyć

zarówno z autonomicznymi, jak i scentralizowanymi systemami sterowania

oświetleniem, takimi jak Interact City.
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Informacje ogólne

Kąt -

Kolor akcesorium Przezroczyste

Rodzina produktów AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]

Tier Wydajność

 

Mechanika i korpus

Całkowita wysokość 61 mm

Całkowita średnica 533 mm

Materiał polimetakrylan metylu

 

Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod stopnia ochrony -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK08 [5 J ochrona przed wandalami]

 

Dane produktu

Full EOC 871869949032400

Nazwa produktu na zamówieniu ZDP261 DR

Kod zamówienia 49032400

Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 1

Numer materiału (12NC) 912300024163

Pełna nazwa produktu ZDP261 DR

EAN/UPC – Opakowanie 8718699490324
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