
Elegancka i jaśniejsza
UNIBollard

Oprawa oświetleniowa UNIBollard jest przeznaczona do miejsc publicznych, takich

jak parki, budynki, tereny zewnętrzne czy tereny osiedlowe; pozwala lepiej oświetlić

przestrzeń wieczorem, zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Jest również częścią

małej architektury, a jej uniwersalna forma podnosi walory estetyczne otoczenia.

Korzyści
• Długi okres działania

• Złącze IP68 zapewnia proste połączenie i niezawodność

• Pokrywa anty-UV bez obawy o żółknięcie

Cechy
• Wysokość opcjonalna 0,3 m (0,45 m) / 0,6 m / 1,2 m
• Do 1100 lm

• CRI80

• Wygląd i charakter: obudowa cylindryczna i sześcienna do instalacji

alternatywnych

• 50 tys. godzin L70B50 przy temperaturze 35°C

Zastosowanie
• Miejsca użyteczności publicznej

• Ogrody, ścieżki na osiedlach mieszkaniowych

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Zastosuj dodatkową ochronę przeciwprzepięciową okablowania oświetleniowego w obwodzie elektrycznym.
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Wersje

BCP310 BS BCP312 BS BCP211 BS BCP210 BS

BCP311 BS BCP212 BS

Rysunki techniczne

UNIBollard
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Informacje ogólne

W zestawie sterownik Tak

Wymienne źródło światła Nie

 
Dane techniczne oświetlenia

Barwa źródła światła 830 barwa

ciepło-biała

Standardowy kąt nachylenia przy

montażu na wysięgniku

-

Standardowy kąt nachylenia przy

montażu bezpośrednio na słupie

-

 
Sterowanie i Ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

 
Zatwierdzenie i Aplikacja

Znak CE -

Znak łatwopalności -

Mech. kod ochrony przed uderzeniami IK06

Dane techniczne oświetlenia

Order Code Full Product Name Typ klosza/soczewki

01755262 BCP310 LED760/WW 15W 100-240V Cyl black Klosz/oprawa poliwęglanowa matowa

01755282 BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Klosz/oprawa poliwęglanowa matowa

01755242 BCP211 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Klosz mleczny z poliwęglanu

01755232 BCP210 LED1000/WW 13W 100-240V Rec AL Klosz mleczny z poliwęglanu

01755272 BCP311 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK Klosz/oprawa poliwęglanowa matowa

01755252 BCP212 LED900/WW 13W 100-240V Rec silver Klosz mleczny z poliwęglanu

UNIBollard
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www.lighting.philips.com
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