Lighting

TownTune Central
Post-Top DR
ZDP261 DR
Spare Parts Outdoor Lighting - 5 J vandal-protected - Clear
Řada Philips TownTune je navržena tak, aby vylepšila stávající a škálovatelné
městské prostory, a nabízí všechny nejnovější inovace v oblasti osvětlení, pokud jde
o výkon, kvalitu světla a konektivitu. Řadu tvoří čtyři řešení: Central Post Top (CPT),
verze Asymmetric Spigot Post Top / Side Entry (ASY), verze s rozšiřující konzolou
Lyre pro vrchol sloupu (Lyre) a verze Central Post Top s kónickým komfortním
krytem CCB (Conical Comfort Bowl). Každé svítidlo řady TownTune lze přizpůsobit
pomocí nabídky různých tvarů horní části těla a také možnosti přidat ozdobný kruh,
který je dodáván ve dvou barvách (kromě verze CCB). Nabízené doplňky pro úpravu
designu vám umožní vytvořit vlastní charakteristický ráz osvětlení a dodat osobitou
identitu čtvrtím a městům. Každé svítidlo řady TownTune je navíc jedinečně
identifikovatelné prostřednictvím aplikace pro Signify Service tag. Pouhým
naskenováním QR kódu, který se nachází uvnitř dvířek sloupu nebo přímo na svítidle,
získáte okamžitý přístup k informacím o konfiguraci svítidla. Díky tomu můžete
rychleji a snáze provádět operace údržby a programování a vytvořit si digitální
knihovnu prvků osvětlení a náhradních dílů.Svítidla TownTune rovněž využívají
platformu osvětlení Philips LEDGINE-O, díky které bude mít světlo na ulici vždy
správný směr a odpovídající intenzitu. Navíc technologie System Ready (SR) zajišťuje
použitelnost svítidel TownTune i v budoucnosti. Řešení je připraveno ke spárování
jak se samostatnými a pokročilými ovládacími prvky, tak se softwarovými aplikacemi
pro správu osvětlení, jako je Interact City.
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CE mark

Materiál

Polymetylmetakrylát (PMMA)

Úhel

-

Změna údajů vyhrazena

TownTune Central Post-Top DR

Barva příslušenství

Clear

Product data

Kód produktové řady

AAA000 [ Spare Parts Outdoor Lighting]

Úplný kód výrobku

871869949032400

Objednací název produktu

ZDP261 DR

EAN/UPC – výrobek

8718699490324

Mechanical and housing
Celková výška

61 mm

Objednací kód

49032400

Celkový průměr

533 mm

Číslování SAP – počet v balení

1

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

61 x NaN x NaN mm (2.4 x NaN x NaN in)

Číslování SAP – balení v krabičce

1

Materiál SAP

912300024163

Net Weight (Piece)

0,252 kg

Approval and application
IP kód

-

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

IK08 [ 5 J vandal-protected]
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