
Philips Metronomis 1
LED: förverkliga dina
LED-visioner
Metronomis 1 LED

Som efterträdare till vår Metronomis-produktserie är Metronomis 1 LED-armaturen

den självklara LED-lösningen för våra Cambridge-, Berlin-, Bordeaux-, Brussels- och

Porto-armaturer. Metronomis 1 LED är nu en serie med fem distinkta armaturer och

specialutformade komponenter (stolpar och fästen), som kan användas med ett

brett utbud av optik som ger arkitekter och belysningsdesigner en helhetslösning

med enhetlig, konsekvent belysningsdesign som återspeglar skillnader i städers

kultur och historia. Dagtid smälter Metronomis1 LED harmoniskt in i stadsbilden

medan den nattetid är såväl en funktionell vägvisare för trafik och fotgängare som

en dekorativ stämningshöjare på torg och gågator.

Fördelar
• Metronomis-originaldesign, modern, elegant och modulbaserad

• Energieffektiv armatur: energibesparingar på 40–60 % jämfört med konventionell

gatubelysning

• Lämplig för både renoveringsprojekt och nya installationer

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

identifierar varje armatur och tillhandahåller information om underhåll, installation

och reservdelar

Funktioner
• Utföranden: Cambridge, Berlin, Bordeaux, Brussels, Porto

• Stort urval av ljusflöden och optik

• Överspänningsskydd: 10 kV

• Specialutformade Metronomis-fästen och -stolpar

• Kompatibel med alla belysningssystem för offentliga miljöer från Philips av

standard- och avancerad typ
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Användning
• Vägar och gator

• Parker och öppna platser

• Bostadsområden

• Huvudleder i städer, smågator och bostadsområden

• Stadskärnor och historiska miljöer

• Cykel- och gångbanor, torg, parker och lekplatser

Versions

Metronomis I LED-BDS570

Måttskiss

Metronomis 1 LED
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