
Gör din stad redo för
framtiden med
DigiStreet
DigiStreet-upphängning

Philips DigiStreet Catenary är ett nytt tillskott i DigiStreet Road & Street-serien. Den

ger samma ljuskvalitet, distinkta design och fördelarna med anslutna

belysningssystem där upphängningslösningar krävs. DigiStreet-serien har stöd för

smarta stadsinitiativ och kan utrustas med två System Ready-uttag för att möjliggöra

befintliga och framtida kontroller, sensorer samt användning med t.ex. det fjärrstyrda

ljushanteringssystemet Philips CityTouch. Dessutom är varje enskild armatur unik

tack vare Philips Service tag som baseras på QR-kod. Du behöver bara skanna av

QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka så får du omedelbar

åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och

programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra under armaturens

livslängd.

Fördelar
• DigiStreet Catenary är klar för framtiden och lätt att uppgradera direkt efter

installation eller senare med framtidens CMS-noder och -sensorer som möjliggör

nya funktioner

• Specialutformad optik som passar vägar och gator i olika länder

• Enklare och snabbare underhåll tack vare att armaturen kan identifieras på plats

med Philips Service-tag

Funktioner
• Upphängningslösning i DigiStreet Road & Street-serien

• Två SR-uttag för enkel uppgradering till nya funktioner som tillval

• Lätt att identifiera armaturerna tack vare Philips Service Tag

• L-tune-verktyg tillgängligt

• Livslängd 100 000 tim upp till L96 vid Tq +25 °C
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Användning
• Trafiksträckor och större påfartsvägar

• Stadsmiljöer

• Stadskärnor och huvudgator

Versions

DigiStreet Catenary-BTP764 DigiStreet Suspended-BSP764

Måttskiss

Produktinformation

DigiStreet_Catenary-

BTP764-1DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-2DPP.tif
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Produktinformation

DigiStreet_Catenary-

BTP764-3DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-4DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-5DPP.tif

DigiStreet_Catenary-

BTP764-6DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-1DPP.tif

DigiStreet_Suspended-

BSP764-2DPP.tif
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Lampfamiljskod LED64

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Ljuskällans färg 740 neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp Plant glas

Standardvinkel för sidoingång -

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Skyddskod för mekanisk påverkan IK09

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 6 kV

differentialläge

och 6 kV vanligt

läge

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 10%

Allmän information

Order Code Full Product Name Produktfamiljskod

45021200 BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB BTP764

45022900 BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB BSP764

Ljusteknik

Order Code Full Product Name

Armaturens

ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

45021200 BTP764 LED64-4S/740

DSW1 PSD-SR SRT SRB

- Symmetrisk

bredstrålande

ljusfördelning 1

Order Code Full Product Name

Armaturens

ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

45022900 BSP764 LED64-4S/740

DW10 PSD-SR SRT SRB

52° - 7° x 151° Bredstrålande

ljusfördelning 10
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