Lighting

TownTune Central
Post-Top DR
ZDP261 DR GO
TOWNTUNE ACC. - - - - - 5 J ilkivaltasuojaus - Kulta
TownTune on nykyisiin ja skaalattaviin kaupunkiympäristöihin suunniteltu
valaisinperhe, joka tarjoaa kaikki uusimmat innovaatiot valaistuksen tehokkuuden,
valonlaadun ja yhteyksien suhteen. Philips TownTune -tuoteperheessä on kolme
jäsentä. Keskeinen pylvään pää, asymmetrinen asennussovitinversio sekä versio,
jossa on pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän. Kaikkia näitä voidaan
räätälöidä erilaisilla runkomuodoilla ja lisävarusteena saatavilla olevalla
koristerenkaalla (kaksi värivaihtoehtoa). Tämän monipuolisuuden ansiosta voit luoda
erottuvan valaistusratkaisun, joka luo kaupungille omanlaisensa identiteetin.
Valaisinperheen valaisimissa käytetään myös Philipsin huoltotunnisteita. Ne ovat
QR-koodeja, jotka helpottavat asennusta ja ylläpitoa. Niiden avulla voit myös luoda
oman digitaalisen kirjaston valaistusresursseistasi ja varaosistasi. TownTune
hyödyntää myös Philips Ledgine -optimoitua valaistusratkaisua, mikä takaa sen, että
kaduillasi on aina oikea määrä oikein suunnattua valoa. Koska TownTune on lisäksi
System Ready (SR) -yhteensopiva, se soveltuu myös tulevaisuuden
käyttövaatimuksiin: voit yhdistää sekä erillisiin että kehittyneisiin
valaistuksenhallintajärjestelmiin ja valaistusohjelmistoihin (esimerkiksi Interact City).

Tuotetiedot
Yleistä tietoa

Tuoteperheen koodi

ZDP261 [ TOWNTUNE ACC.]

CE-merkintä

CE-merkintä

Materiaali

Polymetyylimetakrylaatti

Mekaaniset tiedot ja runko

Kulma

-

Kokonaiskorkeus

61 mm

Lisävarusteen väri

Kulta

Kokonaishalkaisija

533 mm
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Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

TownTune Central Post-Top DR

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)

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

Hyväksyntä ja käyttökohteet

EAN/UPC – tuote

8718699490331

Tilauskoodi

49033100

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus

1

IP-luokka

-

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa

1

Mek. iskun suojauskoodi

IK08 [ 5 J ilkivaltasuojaus]

SAP-materiaali

912300024164

SAP-nettopaino (kappale)

0,252 kg

Tuotetiedot
Koko tuotekoodi

871869949033100

Tilaustuotteen nimi

ZDP261 DR GO
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