
Philips Jargeau LED
gen3: kombinácia
historického dizajnu
a modernej
technológie osvetlenia
Jargeau LED gen3

Osvetlenie Jargeau LED 3. generácie od spoločnosti Philips kombinuje ikonický

vzhľad prvých štvorstranných pouličných lámp z 19. storočia s technickým výkonom

svietidiel 21. storočia. Využíva energeticky účinný modul LEDGINE-O s vysoko

výkonnou optikou a zároveň si zachováva charakter pôvodného štvorstranného

svietidla. Toto svietidlo je určené do mestského prostredia vo výške 4 – 6 metrov a

je ideálne na osvetlenie mestských centier, historických oblastí, starobylých dedín,

ulíc, uličiek, námestí a parkov. Svietidlá Jargeau LED 3. generácie sú pre budúcnosť

vybavené jednou alebo dvoma konektormi Philips SR (System Ready), preto ich

možno spárovať so samostatnými aj rozšírenými ovládacími prvkami a softvérovými

aplikáciami na riadenie osvetlenia, ako je Interact od spoločnosti Signify. Tieto

mestské svietidlá môžu byť vybavené aj naším špeciálnym svetelným efektom, ktorý

zaistí tmavú oblohu. Každé svietidlo Jargeau LED 3. generácie je navyše jedinečne

identifikovateľné prostredníctvom aplikácie Signify Service tag. Jednoduchým

naskenovaním kódu QR, ktorý sa nachádza vo vnútri dvierok stĺpa alebo priamo na

svietidle, získate okamžitý prístup k informáciám o konfigurácii svietidla. Vďaka tomu

môžete rýchlejšie a ľahšie vykonávať činnosti údržby a programovania a vytvoriť si

digitálnu knižnicu prvkov osvetlenia a náhradných dielov.
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Výhody
• Ikonické svietidlo pre súčasné a historické prostredia

• Pokrýva širokú škálu použití pre cesty a ulice s rôznymi geometriami

• Pripravené na budúce zmeny vďaka zásuvke SR kompatibilnej so všetkými

štandardnými a modernými ovládacími prvkami osvetlenia Philips

• Servisná značka na jednoduchú montáž a údržbu

Vlastnosti
• Tvar v historickom štýle

• Veľký výber rôznych charakteristík vyžarovania a vnútorných clôn na

minimalizáciu oslnenia

• Rôzne typy montáže: svietidlo možno skombinovať s rozličnými stĺpmi,

jednoduchými alebo viacramennými konzolami.

Aplikácie
• Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných

zón

• Centrá a historické časti miest

• Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions

BDP768 BDP651 without spigot RET BSP768 & BSP651 40led BDP651 40led

Rozmerový obrázok
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Rozmerový obrázok

Všeobecné informácie

Vrátane napájača Áno

Kód modelového radu svietidiel LED50

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

 
Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svietidla 30° - 5° x 153°

Farba svetelného zdroja 830 teplá biela

Optický kryt/typ šošovky Číry

polykarbonátový

difúzor/kryt

Vonkajší typ optiky Stredné

vyžarovanie 50

Štandardný uhol sklonu od bočného

otvoru

-

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Podiel svetelného toku vyžarovaného

nad vodorovnú rovinu

0,01

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Áno

Značka horľavosti -

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK09

Surge Protection (Common/

Differential)

Úroveň

prepäťovej

ochrany svietidla

v diferenciálnom

režime 6 kV a v

bežnom režime 8

kV

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Kód radu produktov

89202900 BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL BDP651

88103000 BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA BSP651

88102300 BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA BDP651

03975900 BDP651 LED50/830 II DM50 MK-WH PCC BALL BDP651
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