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Philips TownTune -tuoteperhe on suunniteltu kaupunkitilojen viihtyisään,

skaalautuvaan valaistukseen, ja se sisältää kaikki viimeisimmät valaistusinnovaatiot

suorituskyvyn, valon laadun ja liitettävyyden osalta. Tuoteperhe koostuu neljästä

ratkaisusta: asennus keskipylvään päähän (CPT), epäsymmetrinen asennussovitin /

sivuaukkoversio (ASY), pidennettävä liikkuva valaisinvarsi pylvään päähän (Lyre) ja

kartiokuvulla varustettu asennus keskipylvään päähän (CCB). Jokainen TownTune-

valaisin voidaan räätälöidä erilaisilla muodoilla rungon päälle, ja valaisimiin voidaan

lisätä koristerengas, jota on saatavana kahdessa värissä (pois lukien CCB).

Monipuolisten vaihtoehtojen avulla voit luoda alueille ja kaupunkeihin erottuvan ja

yksilöllisen valaistuksen. Lisäksi jokainen TownTune-tuoteperheen valaisin on

yksilöitävissä Signify Service tag ‑sovelluksen avulla. Maston oven sisäpuolelle tai

suoraan valaisimeen kiinnitetyn QR-koodin skannaamalla pääset välittömästi käsiksi

valaisimen asennustietoihin, mikä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja

ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa digitaalisen kirjaston luomisen

valaistusresursseista ja tarvittavista varaosista. TownTune käyttää Philips LEDGINE-

O -valaistusalustaa, joka varmistaa, että kadut ovat aina valaistu riittävästi ja

oikeansuuntaisesti. System Ready (SR) -liittimen ansiosta TownTune on myös

tulevaisuuteen valmis ratkaisu, joka voidaan yhdistää älykkäisiin valaistuksen

ohjausjärjestelmiin, kuten Interact Cityyn.

Tuotetiedot
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Arvoasteikko Teho

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaiskorkeus 126 mm

Kokonaishalkaisija 460 mm

Materiaali Polymetyylimetakrylaatti

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Suojausluokan koodi -

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]

 

Tuotetiedot

Full EOC 871869949034800

Tilaustuotteen nimi ZDP262 DTC

Tilauskoodi 49034800

Paikallinen koodi 4504337

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

Materiaalitunnus (12NC) 912300024165

Koko tuotenimi ZDP262 DTC

EAN/UPC – laatikko 8718699490348

Paikallisen koodin kuvaus 4504337

TownTune Central Post-Top DTC

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja

tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu

kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja

Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com

2023, Huhtikuu 15 - Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


