
Skapar attraktiva
innerstadslandskap
OptiSpace

OptiSpace är en kreativ pollarlösning som gör att du kan bygga en mer attraktiv och

invånarvänlig innerstadsmiljö genom att förhindra vertikalisering av stadsmiljön.

OptiSpace ger allt detta och mer, samtidigt som lösningen ger en attraktiv total

ägandekostnad för din investering. Tack vare olika styrningsalternativ kan du minska

energiförbrukningen och den totala ägandekostnaden ytterligare och de utmärkta

och optimerade ljusfördelningsalternativen gör att du kan maximera avståndet

mellan pollarna och därmed minimera antalet ljuspunkter som behövs installeras.

För att stödja olika designlösningar finns OptiSpace även i olika färger: Philips Ultra

Dark Grey är standardfärgen och andra färger kan beställas.

Fördelar
• Diskret design som smälter in i moderna innerstadsmiljöer

• Attraktiv total ägandekostnad (TCO)

• Överensstämmer med nationella och internationella standarder i Europa

Funktioner
• Möjliggör upp till 20 meters avstånd mellan stolparna

• Ljusflöde på upp till 4 300 lm

• IP66- och IK10-klassificeringar

• Varmvitt (VV) eller neutralvitt (NV) som färgtemperaturalternativ

• Välj mellan asymmetrisk och symmetrisk optik

• Markstyckestillbehör

Användning
• Gator och torg

• Gångvägar och cykelbanor

• Husfasader och parkeringsplatser
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Versions

OptiSpace-BCB500 OptiSpace-BCB500 ANB

Måttskiss
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Måttskiss

Produktinformation

OptiSpace-BCB500 -5DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -1DPP.TIF
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Produktinformation

OptiSpace-BCB500 -9DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -7DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -2DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -3DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -4DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -8DPP.TIF

OptiSpace-BCB500 -6DPP.TIF OptiSpace-BCB500 -10DPP.TIF
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BCB500

 
Ljusteknik

Ljuskällans färg 740 neutralvit

Optikavskärmning/optiktyp Polykarbonatkåpa

och glansig

högreflekterande

optik

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage 0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Skyddskod för mekanisk påverkan IK10

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 6 kV

differentialläge

och 6 kV vanligt

läge

 
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim 0,5 %

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod

48118600 BCB500 LED56-4S/740 S DGR LED56

48120900 BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR LED27

Ljusteknik

Order Code Full Product Name

Armaturens

ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

48118600 BCB500 LED56-4S/740 S

DGR

177° Symmetrisk (S)

OptiSpace
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Order Code Full Product Name

Armaturens

ljusstrålefördelning Optiktyp utomhus

48120900 BCB500 LED27-4S/740

ANB14 II A DGR

7° - 9° x 177° Asymmetrisk

vänster
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