Lighting

TownTune Central
Post-Top DR
ZDP261 DR
TOWNTUNE ACC. - - - - - 5 J vandal-protected - Clear
TownTune představuje produktovou řadu svítidel, připravených k instalaci do
stávajících, rozšiřitelných městských prostor. TownTune nabízí všechny aktuální
inovace v oblasti osvětlení – z hlediska výkonu, kvality světla i konektivity.
Produktovou řadu Philips TownTune tvoří tři verze: verze s centrálním umístěním na
vršku sloupu, verze s asymetrickým montážním třmenem a verze s teleskopickou
konzolou na vršku sloupu. Každou verzi lze zhotovit v různých tvarech. Volitelný
dekorativní kroužek se dodává ve dvou barvách. Díky těmto možnostem lze dát
osvětlení osobitost, která charakterizuje identitu daného okresu či města. Tato řada
svítidel je také vybavena servisním štítkem Philips s QR kódem, který usnadňuje
instalaci a údržbu a umožňuje vytvořit vlastní digitální seznam světelných zdrojů
a náhradních dílů. TownTune také využívá optimalizovanou osvětlovací platformu
Philips Ledgine, která zajistí, aby v ulicích vždy bylo to správné množství světla
a světelných paprsků. Navíc díky certifikaci SR (System Ready) řada TownTune
obstojí také v budoucnosti a je spárovatelná jak se samostatnými, tak i s pokročilými
ovládacími a softwarovými aplikacemi osvětlení, např. Interact City.

Údaje o produktu
General Information

Mechanical and Housing

Značka CE

CE mark

Celková výška

61 mm

Materiál

Polymetylmetakrylát (PMMA)

Celkový průměr

533 mm

Úhel

-

Rozměry (výška x šířka x hloubka)

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

Barva příslušenství

Clear

Kód produktové řady

ZDP261 [ TOWNTUNE ACC.]

Approval and Application
IP kód
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Změna údajů vyhrazena

TownTune Central Post-Top DR

Kód ochrany proti mechanickým nárazům

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Product Data
Úplný kód výrobku

871869949032400

Objednací název produktu

ZDP261 DR

EAN/UPC – výrobek

8718699490324

Objednací kód

49032400

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování – balení v krabičce

1

Materiál č. (12NC)

912300024163

Celková hmotnost (kus)

0,252 kg
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