
Philips Jargeau LED
gen3 – a történelmi
forma és a modern
világítástechnológia
ötvözete
Jargeau LED gen3

A Philips Jargeau LED gen3 a XIX. század első négyszögletes utcai lámpatestjeinek

stílusjegyeit a 21. századi lámpatestek műszaki megoldásaival ötvözi. Az

energiatakarékos Philips LEDGINE-O rendszernek és a számos rendelkezése álló,

különféle alkalmazási területekre szabott, nagy teljesítményű optikának

köszönhetően a Jargeau LED gen3 a megfelelő fénymennyiséget biztosítja a kellő

sugárzási szögben az utcán, ami jelentős energiamegtakarítást biztosít. A 4–6 méter

magasságba szerelhető utcai lámpatestek kiválóan beleillenek a városképbe, és

ideális megoldások a városközpontok, történelmi helyek, régi kisvárosok, utcák,

sétányok, terek és parkok megvilágításához. A lámpatestek egy vagy két Philips SR

(System Ready) aljzattal rendelkeznek, amelyek garantálják az időtállóságukat. Ez

azt jelenti, hogy a Jargeau LED gen3 összekapcsolható olyan önálló és fejlett

világításvezérlő rendszerekkel és szoftveralkalmazásokkal, mint a Signify vállalat

Interact City megoldása. Emellett a Signify Service tag alkalmazásnak köszönhetően

mindegyik Jargeau LED gen3 lámpatest egyedileg azonosítható. Az oszlop ajtajának

belső felén vagy közvetlenül a lámpatesten lévő QR-kód egyszerű leolvasásával

azonnal megtekintheti a lámpatest konfigurációját, így a karbantartás és a

programozás gyorsabb és könnyebb lesz, és lehetővé válik a világítási eszközök és

pótalkatrészek saját digitális könyvtárának összeállítása is.
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Előnyök
• Ikonikus lámpatest, amely kiválóan illik a modern és hagyományos környezetekbe

• Az alkalmazási területek széles körét lefedi, így különféle geometriájú utakon és

utcákon is használható

• Időálló az SR-foglalat köszönhetően, amely minden Philips-szabvánnyal és fejlett

világításszabályozással kompatibilis

• Az egyszerű felszerelést és karbantartást szervizcímke segíti

Szolgáltatások
• Történelmi forma

• A sugárzási szögek és a belső káprázáskorlátozó rácsok széles választéka a

káprázás minimalizálásáért

• Különféle felszerelési lehetőségek: a lámpatest változatos oszlopokkal,

konzolokkal és többkarú konzolokkal kombinálható

Alkalmazás
• Városi főutak és utcák, mellékutcák és lakóövezeti utak és utcák

• Városközpontok és történelmi területek

• Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions

BDP768 BDP651 without spigot RET BSP768 & BSP651 40led BDP651 40led

Méretezett rajza
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Méretezett rajza

Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Lámpacsalád kódja LED50

Cserélhető fényforrás Igen

Előtétegységek száma 1 egység

 
Technikai adatok

Lámpatest fénysugarának

fényeloszlása

30° - 5° x 153°

A fényforrás színe 830 meleg fehér

Optikai búra/lencse típusa Polikarbonát

bura/fedél,

átlátszó

Optikai típus – kültéri Közepes

fényeloszlás, 50

Szabványos dőlésszög oldalsó

bevezetésnél

-

Normál dőlésszögű oszlopfej -

Felfelé irányuló fényhányados 0,01

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés Igen

Gyúlékonysági jel -

Mech. behatások elleni védelem kódja IK09

Túlfeszültség-védelem (közös/

különbözeti)

A lámpatest

túlfeszültség-

védelmi szintje 6

kV differenciál

üzemmódban és

8 kV közös

üzemmódban

Általános információ

Order Code Full Product Name Termékcsalád kódja

89202900 BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL BDP651

88103000 BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA BSP651

88102300 BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA BDP651

03975900 BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL BDP651
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© 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

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com
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