
OptiSpace
BCB500 LED56-4S/740 S DGR

BCB500 | OPTISPACE BOLLARD - LED56 | LED module 5600 lm

- 740 neutrální bílá - Napájecí jednotka - Bezpečnostní třída I -

Symetrické

OptiSpace je kreativní řešení světelného sloupku, které vám umožní vybudovat

atraktivnější na obyvatele zaměřené městské prostředí omezením jeho vertikalizace.

OptiSpace toto všechno umožňuje a současně je atraktivní z hlediska vašich

investičních nákladů. Díky různým možnostem ovládání můžete snížit spotřebu

energie a dále omezit své náklady. Díky vynikajícím a optimalizovaným možnostem

distribuce světla můžete maximalizovat mezery mezi sloupky a tím snížit počet

světelných zdrojů, které je třeba instalovat. K podpoře různých schémat návrhů je

OptiSpace k dispozici také v různých barvách: standardní barvou je naše barva Ultra

Dark Grey a na přání jsou k dispozici i další barvy.

Údaje o produktu

General information

Kód řady svítidel LED56 [LED module 5600 lm]

Vyměnitelný světelný zdroj Ano

Počet předřadníkových jednotek 1 jednotka

Včetně předřadníku Ano

Poznámky * Při velmi vysoké okolní teplotě se může

svítidlo kvůli ochraně svých součástí

automaticky ztlumit.

Typ systému světelného zdroje LED

Kód produktové řady BCB500 [OPTISPACE BOLLARD]

Lighting Technology LED

Vrstva Specifikace

 

Light technical

Podíl světelného toku vyzařovaného nad

vodorovnou rovinu

0

Světelný tok 4 900 lm

Standardní úhel sklonu v případě

montáže na vršek sloupku

0°

Standardní úhel sklonu při montáži s

bočním vstupem

0°

Jmenovitá náhradní teplota

chromatičnosti

4000 K

Jmenovitá světelná účinnost 173 lm/W

Index podání barev (CRI) >70

Barva světelného zdroje 740 neutrální bílá
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Typ optického krytu / čočky Polykarbonátový kryt a lesklá optika

s vysokou odrazivostí

Divergence světelného paprsku svítidla 177°

Venkovní typ optiky Symetrické

 

Operating and electrical

Vstupní napětí 200-220 V

Frekvence sítě 50 to 60 Hz

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Spotřeba energie 37,2 W

Náběhový proud 22 A

Doba náběhového proudu 0,29 ms

Účiník (zlomek) 0.98

Připojení Volné vodiče/dráty

Kabel Kabel 1,5 m bez zástrčky

Počet produktů na MCB 16 A typu B 20

 

Temperature

Rozsah okolních teplot −40 až +50 °C

 

Controls and dimming

Stmívatelné Ne

Předřadník / napájecí jednotka /

transformátor

Napájecí jednotka

Stálý světelný tok Ne

 

Mechanical and housing

Materiál těla Hliník litý pod tlakem

Materiál reflektoru Hliník

Materiál optiky Polymethylmethakrylát

Materiál optického krytu / čočky Polykarbonátový kryt s UV stabilizací

Fixační materiál Ocel

Barva těla Černá

Montážní přípravek Univerzální pro průměr 42 až 60 mm

s možností nastavení

Tvar optického krytu / čočky Válec/válcový

Povrchová úprava optického krytu / čočky Čiré

Celková délka 270 mm

Celková šířka 270 mm

Celková výška 848 mm

Celkový průměr 168 mm

Účinná vystavená plocha 0,172 m²

Rozměry (výška x šířka x hloubka) 848 x 270 x 270 mm

 

Approval and application

Kód ochrany proti vniknutí IP66 [Chráněno proti proniknutí prachu,

chráněno proti silně tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK10 [20 J odolná vůči vandalismu]

Přepěťová ochrana (společná/rozdílová) Úroveň přepěťové ochrany svítidla do 6 kV

v diferenciálním režimu a 6 kV ve společném

režimu

Hodnocení udržitelnosti -

Třída ochrany IEC Bezpečnostní třída I

Značka hořlavosti Pro montáž na běžně hořlavé povrchy

Značka CE Ano

Značka ENEC Značka ENEC

Záruční doba 5 let

Shoda s požadavky EU RoHS Ano

 

Initial performance (IEC compliant)

Tolerance světelného toku +/-10%

Počáteční chromatičnost (0,3818; 0,3796) SDCM <3

Tolerance spotřeby energie +/-10%

Počáteční tolerance indexu barevného

podání

+/-2

 

Over time performance (IEC compliant)

Poruchovost předřadníku po 5000 hod. 0,5 %

Pokles světelného toku při střední

životnosti* 100 000 h

L80

 

Application conditions

Výkon při okolní teplotě Tq 25 °C

 

Product data

Full EOC 871869948118600

Objednací název produktu BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Objednací kód 48118600

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 912300024101

Celý název výrobku BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Pouzdro – EAN/UPC 8718699481186

OptiSpace

2Datasheet, 2023, Duben 17 Změna údajů vyhrazena



Rozměrové výkresy

OptiSpace

3Datasheet, 2023, Duben 17 Změna údajů vyhrazena



Rozměrové výkresy

OptiSpace

© 2023 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených

informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto

informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové

nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované

ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com

2023, Duben 17 - Změna údajů vyhrazena


