
UrbanFlex: egységes
kialakítás
UrbanFlex oszlopok

A mai modern városok vonzóbbak, barátságosabbak, kényelmesebbek és

biztonságosabbak szeretnének lenni. Ezen jellemzőknek köszönhetően a lakosok

szívesebben élnek a városban, a vállalkozások maximalizálni tudják vonzerejüket, a

látogatók pedig jobban élvezik az ott tartózkodásukat. Ezen kívánalmak figyelembe

vételével terveztük meg az UrbanFlex termékünket, egy vizuálisan koherens és

rugalmas világítási megoldást, amely tökéletesen illeszkedik a városi alkalmazási

területek széles köréhez. Jellegzetes stílusa modern és minimalista, ezáltal

vizuálisan koherens, elegáns és diszkrét identitást kölcsönöz a városképnek. Az

UrbanFlex két méretben kapható, és a rögzítőelemek, valamint a dedikált konzolok

és oszlopok széles választékát kínálja. A beépített Philips Ledgine optimalizált LED-

platformnak és az alkalmazási területekhez igazított optikák széles választékának

köszönhetően az UrbanFlex a legjobb világítási teljesítményt nyújtja többféle

területen. System Ready csatolófelülettel rendelkezik, így különféle csatlakozási és

fényerő-szabályozási lehetőségeket kínál, és olyan világításkezelő rendszerekkel is

párosítható, mint az Interact City vagy a meglévő és a közeljövőben megjelenő

innovatív érzékelők. Mindezek mellett a Philips szervizcímkéknek köszönhetően

minden egyes lámpatest egyedileg azonosítható, ami felgyorsítja és leegyszerűsíti a

karbantartási és programozási műveleteket, és lehetővé teszi a világítási eszközök és

pótalkatrészek digitális könyvtárának létrehozását. A fény környezetre és a biológiai

sokféleségre gyakorolt hatását tudatosan kezelő vállalatként az UrbanFlex

termékünket felszereltük a sötét éjszakai égboltot megőrző, dedikált

fénybeállítással. Az UrbanFlex megoldást olyan ügyfelek számára terveztük, akiknek

egységes kialakításra és fényminőségre, egyúttal pedig elegáns, energiahatékony és

fenntartható termékekre van szükségük.
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Előnyök
• Koherens és rugalmas megoldás számos városi alkalmazási területhez

• A jövőre tervezve – az SR (System Ready) aljzatnak köszönhetően

• 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

• A lámpatesthez saját fényreceptek is tartoznak, amelyek segítenek megőrizni a

sötét éjszakai égboltot és csökkenteni a fényszennyezést

Szolgáltatások
• Igényes, hibátlan, modern stílus

• Az elegáns dedikált vagy normál teljes készletek széles választéka: négyszögű

oszlopok, Lyre és Accent konzolok, oszlopfejre történő és oldalsó bemenetes

rögzítéshez

• Akár 157 lm/W hatékonyság, a teljesítményáram-szint további optimalizálása a

Philips L-Tune segítségével

• A sugárzási szögek és belső káprázáskorlátozók széles választéka biztosítja a

káprázás minimalizálását

• Túlfeszültség-védelem akár 10 kV-ig

• Csatlakoztatható az Interact City világításkezelő szoftverhez és más gyártók

világításkezelési rendszereihez és érzékelőihez

Alkalmazás
• Utak és utcák

• Parkok és terek

• Lakóövezetek

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

• Városközpontok és történelmi területek

• Kerékpáros és gyalogos útvonalak, terek, parkok és játszóterek

Versions

UrbanFlex lyre JRP633

UrbanFlex oszlopok
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Méretezett rajza

UrbanFlex oszlopok

© 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

2023, Április 15 - az adatok változhatnak


