
CityCharm Cordoba -
Komfort och
prestanda
CityCharm Cordoba

CityCharm är en serie armaturer för stadsutrymmen där det är viktigt med behaglig

belysning, stämning och design. Välj mellan två ikoniska och tidlösa utföranden

(Cordoba och Cone) samt diverse tillbehör, och skapa en personlig

belysningslösning som är lika uttrycksfull dag som natt. CityCharm ger god visuell

komfort och utmärkt prestanda, och finns tillgänglig med två olika innovativa

koncept från Philips Lighting: GentleBeam för maximal visuell komfort, eller

ClearGuide som ger optimal vertikal belysning och visuell vägledning. Ett brett utbud

särskilda beslag och stolpar låter dig skapa en elegant och stilren miljö i

bostadsområden och stadskärnor. Mer information om GentleBeam och ClearGuide

finns i produktguiden.

Fördelar
• Elegant produktserie som ger behaglig belysning med GentleBeam eller

ClearGuide-teknologi.

• Utmärkt belysningsprestanda och hög kvalitet på produkt och ytbehandling

• Lämplig för såväl renoveringsprojekt som nyinstallation, tack vare särskilda beslag

och stolpar

• Försedd med Service tag, ett QR-baserat identifikationssystem som unikt

identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation

och reservdelar
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Funktioner
• Välj bland olika armaturformer, färgeffekter och särskilda stolpar och fästen

• Försedd med diffusor för hög visuell komfort och målade delar som bidrar till att

skapa stämning

• Brett utbud av ljusflöden och optik för maximal effektivitet

• Optimal total ägandekostnad (TCO)

• Kompatibel med alla belysningssystem från Philips (standard och avancerade),

samt CityTouch-förberedd

• Enkelt underhåll av driftdonet på plats

Användning
• Bostadsområden

• Gång- och cykelbanor

• Parker och avenyer

Måttskiss

Produktinformation
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Driftdon Elektronisk

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BDS490

 
Ljusteknik

Armaturens ljusstrålefördelning 360°

Ljuskällans färg 730 varmvit

Optikavskärmning/optiktyp Polykarbonatkupa

/kåpa

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage 0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0,03

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Glödtrådstest Temperatur

650 °C,

varaktighet 5 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK10

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 6 kV

differentialläge

och 8 kV vanligt

läge

 
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim 0,05 %

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej tillämpligt

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod

93920800 BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 CG25

93922200 BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG20

93923900 BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG25

93924600 BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 CG30

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Optiktyp utomhus

93920800 BDS490 CG25-/730 II A GR D11 76 Asymmetrisk vänster

93922200 BDS490 CG20-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk (S)

Order Code Full Product Name Optiktyp utomhus

93923900 BDS490 CG25-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk (S)

93924600 BDS490 CG30-/730 II S GR CLO C6K FQQ-PX1 Symmetrisk (S)
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