
Vaše ulice, vaša
hviezda
StreetStar BRP215

LED svietidlo Philips StreetStar prináša mimoriadnu kvalitu svetla, vizuálny komfort a

bezpečnosť pre osvetlenie miestnych komunikácií a obytných štvrtí. Optimalizované

a spoľahlivé riešenie, ktoré pomáha maximalizovať prevádzku a úsporu nákladov na

údržbu – toto svietidlo je perfektnou kombináciou výkonu, technických parametrov

a trvalej hodnoty.StreetStar je perfektné riešenie pre projekty osvetlenia s priamou

zámenou kus za kus. Poskytuje jasné žiarivé svetlo, ktoré prekonáva vlastnosti

súčasných výbojkových a žiarivkových svietidiel a zároveň ponúka dlhú životnosť.

StreetStar svietidlo s garanciou spoľahlivosti spoločnosti Philips zaručuje

mechanickú odolnosť, vynikajúci tepelný výkon, nepretržitú prevádzku,

bezkonkurenčnú bezpečnosť a ochranu.StreetStar je efektívne riešenie pre všetky

projekty pre osvetlenie miest, obcí alebo zariadení, ktoré si vyžadujú optimálnu

kvalitu, výkon a nízku údržbu.

Výhody
• Ekonomické riešenie LED: Nižšia investícia a LED osvetlenie s nízkou spotrebou

energie a dlhou životnosťou zaručujú výraznú úsporu nákladov

• Vysoká kvalita výrobku a robustná konštrukcia, ako aj kvalitatívne štandardy

spoločnosti Philips zaručujú dlhú životnosť a funkčnosť

• Jednoduchá montáž; kompaktný dizajn na rýchlu a jednoduchú zámenu

žiarivkových alebo výbojkových uličných svietidiel.
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Vlastnosti
• Svetelný tok 2 300 až 3 400 (4 000 K) s DW3 optikou so širokým vyžarovaním na

jasné, žiarivé svetlo

• Kompaktné liatinové teleso odlievané pod vysokým tlakom zaručuje mechanickú

odolnosť a dobré tepelné vlastnosti

• Krytie IP66 a IK08 na zaručenie nepretržitej prevádzky

• Pripojený napájací kábel a sada vstupných konektorov pre jednoduchú a

bezpečnú montáž

• Životnosť až 50 000 hodín vďaka LED so stredným výkonom a 10 kV ochrane pred

prepätím

Aplikácie
• Komerčné priestory

• Parky a záhrady

• Námestia, plochy

• Obytné zóny

Špecifikácia

Typ BRP215

Svetelný zdroj Integrovaný modul LED

Výkon 18 W (verzia BRP215 LED23)

27 W (verzia BRP215 LED34)

Svetelný tok 2300 lm (verzia BRP215 LED23)

3 400 lm (verzia BRP215 LED34)

Výkon svietidla 125 lm/W

Náhradná teplota

chromatickosti

4 000 K

Index podania farieb 75

Životnosť 50000 hodín 70 % zachovanie svetelného toku pri teplote

okolia 35 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

–40°C < (teplota okolia) < 55 ºC

Napájač Samostatný (modul LED bez vlastného predradníka)

Napájacie napätie 220 – 240V, 50 – 60Hz

Rázový prúd 4,2 A

Optika Viacvrstvová optika DW3 (vstavaná šošovka IP66)

Materiál Teleso: Vysokotlakový odliatok hliníka

Šošovka: polykarbonát

Farba RAL7040

Montáž Bočný vstup; stĺpik, Ø 42 – 60 mm

Prívodný napájací kábel (0,5 m) a konektory (IP66) sú súčasťou

balenia

Bližšie informácie nájdete v návode na montáž

Odporúčaná montážna výška: 4 – 8 m

Versions

StreetStar BRP215
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Podrobnosti o produkte
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