
Készítse fel városát a
jövőre a DigiStreet
segítségével
DigiStreet Catenary

A Philips DigiStreet Catenary a DigiStreet Road & Street termékcsalád új tagja, amely

tartósodronyos megoldást igénylő alkalmazások esetén is biztosítja az azonos

fényminőséget, látványos formavilágot és a hálózatalapú világítási rendszer

előnyeit. Az okosváros-kezdeményezéseket támogató teljes DigiStreet család

felszerelhető két System Ready (SR) csatlakozóaljzattal, melyek lehetővé teszik,

hogy a város meglévő vagy jövőbeli vezérlést csatlakoztasson a rendszerhez,

valamint érzékelőket és olyan alkalmazásokat, mint például a Philips CityTouch

távoli világításvezérlő rendszer. Emellett a QR-kódolású Signify Service tag

alkalmazásnak köszönhetően mindegyik lámpatest egyedileg is azonosítható. Az

oszlop ajtajának belső felén lévő QR-kód egyszerű leolvasásával azonnal

megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a programozás a

lámpatest életkorától függetlenül gyorsabb és könnyebb lesz.

Előnyök
• Felkészítve a jövőre: a DigiStreet Catenary egyszerűen frissíthető közvetlenül az

üzembe helyezés után vagy később is az új CMS-csomópontokkal és érzékelőkkel,

amelyekkel új funkciók engedélyezhetők

• Egyedi optika, amely megfelel a nemzetközi utak és utcák kialakításához

• Szervizcímkével van ellátva – ez egy QR-alapú azonosítórendszer, amelynek

segítségével mindegyik lámpatest egyedileg azonosítható, és a karbantartással,

telepítéssel és a pótalkatrészekkel kapcsolatos információkat is nyújt
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Szolgáltatások
• Tartósodronyos megoldás a DigiStreet Road & street termékcsaládjában

• Új funkciók bevonásával történő egyszerű korszerűsítést lehetővé tevő két SR-

aljzat opciója

• A lámpatestek egyszerűen azonosíthatók a Philips szervizcímkékkel

• Rendelkezésre áll az L-tune felület a további finomhangoláshoz

• 100 000 órás élettartam, akár L96 (Tq = 25 °C)

Alkalmazás
• Forgalmas városi utak és nagyobb bekötőutak

• Városi területek

• Városközpontok és főutak

Versions

DigiStreet Catenary-BTP764 DigiStreet Suspended-BSP764

Méretezett rajza

DigiStreet Catenary
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Termék részletei

DigiStreet_Catenary-

BTP764-1DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-2DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-3DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-4DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-5DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-6DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-1DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-2DPP.tif
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Lámpacsalád kódja LED64

Cserélhető fényforrás Igen

Előtétegységek száma 1 egység

 
Technikai adatok

A fényforrás színe 740 semleges

fehér

Optikai búra/lencse típusa Lapos üveg

Szabványos dőlésszög oldalsó

bevezetésnél

-

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Felfelé irányuló fényhányados 0

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés Igen

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Mech. behatások elleni védelem kódja IK09

Túlfeszültség-védelem (közös/

különbözeti)

A lámpatest

túlfeszültség-

védelmi szintje 6

kV differenciál

üzemmódban és

6 kV közös

üzemmódban

 
Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint 10%

Általános információ

Order Code Full Product Name Termékcsalád kódja

45021200 BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB BTP764

45022900 BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB BSP764

Technikai adatok

Order Code Full Product Name

Lámpatest

fénysugarának

fényeloszlása Optikai típus – kültéri

45021200 BTP764 LED64-4S/740

DSW1 PSD-SR SRT SRB

- Szimmetrikus, széles

fényeloszlás, 1-es verzió

Order Code Full Product Name

Lámpatest

fénysugarának

fényeloszlása Optikai típus – kültéri

45022900 BSP764 LED64-4S/740

DW10 PSD-SR SRT SRB

52° - 7° x 151° Széles fényeloszlás, 10-

es
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DigiStreet Catenary

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem
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Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
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