
Philips TubeLine:
lineárne osvetlenie
tunelov na zaistenie
optimálneho pohodlia
a vedenia
TubeLine

Pre zákazníkov, ktorí od svojich tunelových svietidiel vyžadujú vysokú úroveň

vizuálneho komfortu, je tradične preferovanou voľbou žiarivkové lineárne osvetlenie.

Vďaka vynikajúcej rovnomernosti svetla na vozovke a stenách, dokonalému

vizuálnemu vedeniu a vysokému indexu farebného podania ponúka lineárne

osvetlenie vodičom vynikajúcu kvalitu osvetlenia a vysokú úroveň bezpečnosti. V

porovnaní s riešeniami bodového osvetlenia sľubuje aj vysokú redundanciu systému.

S tunelovými svietidlami Philips TubeLine môžete dosiahnuť rovnakú kvalitu

osvetlenia so všetkými ďalšími výhodami technológie LED. TubeLine je

najmodernejšie tunelové svietidlo, ktoré využíva najnovšiu technológiu LED s

optimalizovanými rozmermi a atraktívnou cenou s dôrazom na rýchlu návratnosť

investície. Lineárne osvetlenie pre tunely a podchody s obmedzeným rozpočtom

nebolo nikdy dostupnejšie.

Výhody
• Optimálny dopravný tok vďaka lepšiemu vizuálnemu pohodliu a bezpečnosti v

porovnaní s bodovým osvetlením

• Ekonomická alternatíva k žiarivkovému osvetleniu tunelov

• Vysoká dostupnosť osvetlenia tunelov: systém vzdialeného napájača

• Flexibilný osvetľovací systém s jednoduchou inštaláciou
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Vlastnosti
• Lineárne svietidlo s dĺžkami 1 alebo 2 metre

• Napájač nie je integrovaný: inštalácia so vzdialeným napájačom

• Široká škála svetelnej účinnosti: 3 000 až 30 000 lm
• Viac možností montáže a pripojenia

• Kompatibilita s ovládacími prvkami tunelov od spoločnosti Philips a tretích strán

• Servisný štítok: identifikácia na základe QR kódu na získavanie informácií

týkajúcich sa montáže, údržby a náhradných dielov

Aplikácie
• Tunely

• Podchody

Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte
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Všeobecné informácie

Vrátane napájača Nie

Predradník -

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Kód radu produktov BGP360

 
Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla 150°

Farba svetelného zdroja 740 neutrálna

biela

Optický kryt/typ šošovky Ploché sklo

Vonkajší typ optiky Symetrické

vyžarovanie pre

tunely

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

-

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Podiel svetelného toku vyžarovaného

nad vodorovnú rovinu

0

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Áno

Značka horľavosti -

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

-

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Kód modelového radu svietidiel

09429400 BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP LED30

09430000 BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP LED60

09432400 BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP LED120

TubeLine
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