Lighting

Copenhagen City LED
gen2 large ja mega –
mukavaa
tulevaisuuteen
valmista valoa
kaupunkiisi
Copenhagen City LED gen2 large & mega
Copenhagen LED gen2 Small suunniteltiin yhdessä Kööpenhaminan
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa 1960-luvulla. Tavoitteeksi asetettiin kaupungin
esteettisyyden parantaminen valaistuksen avulla. Uusin Copenhagen City LED sukupolvi valaisee tasapainoisesti ja mukavasti vähentäen häikäisyä. Pyöreä LEDmoduuli myötäilee valaisimen muotoa. Opaali katos auttaa parantamaan
valaistuksen vaikutuksia ja kehittämään kaupungin brändiä, koska sen avulla
saadaan aikaan sekä staattinen että dynaaminen ylösvalaistus. Valaisimeen on
saatavana useita kiinnitys- ja optiikkavaihtoehtoja, joten kaupungin keskustan ja
asuinalueiden valaistus voidaan suunnitella vapaasti. Valaisimissa on 1–2 Philips SR
(System Ready) -kantaa, joten valaisimet ovat valmiita tulevaisuutta varten. Siksi
Copenhagen City LED gen2 large ja mega ovat valmiita yhdistettäväksi erillisiin,
kehittyneisiin ohjaus- ja valaistussovelluksiin, kuten Signifyn Interact City ratkaisuun. Lisäksi kukin valaisin voidaan tunnistaa erikseen Philipsin Service tag sovelluksen avulla. Pylvään luukun sisäpuolelta tai valaisimesta skannattava QRkoodi antaa heti käyttöön valaisimen määritykset, mikä helpottaa ja nopeuttaa
valaisimen huoltoa ja ohjelmointia. Lisäksi voit luoda digitaalisen kirjaston, joka
sisältää tiedot valaisimista ja varaosista.
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

Copenhagen City LED gen2 large & mega

Hyödyt
• Valaisee mukavasti, esteettinen muotoilu
• Staattiset ja dynaamiset ylösvalaistusvaihtoehdot tarjoavat uusia mahdollisuuksia
kohentaa kaupunkikuvaa.
• Helppo huoltaa yhdistettynä erillisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin ja
sovelluksiin, kuten Signifyn Interact City.

Ominaisuudet
• Mahdollisimman vähäinen häikäisy
• Näyttävä muotoilu: pyöreä LED-taso myötäilee valaisimen pyöreää muotoa.
• Useita Philips Ledgine LED -optiikkavaihtoehtoja.
• Vaihtoehtoina staattinen ja dynaaminen ylöspäin suuntautuva valo
• Valmis yhdistettäväksi ohjausjärjestelmiin SR (System Ready) -kannan ansiosta.
• Jokainen yksittäinen valaisin on tunnistettavissa niihin kiinnitetyn Philipshuoltotunnisteen avulla.

Käyttökohteet
• Kaupunkien väliset valtatiet, puistotiet ja -kadut, liikenneympyrät, suojatiet
• Asuinalueiden kadut, sivukadut
• Pysäköintialueet

Versions
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