Lighting

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

specifikationer
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OptiSpace

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Armaturens huvudfärg

Svart

Ingångsspänning

200-220 V

Initial korrelerad

4000 K

Ingående ström (A)

15, 22 A

färgtemperatur

3000 eller 4000K

Material

Armaturhus: pressgjuten aluminium

Initial ineffekt

20 W, 37.2 W

Garantitid

5 år

Initialt LED-ljusutbyte

167, 173 lm/W

Initialt ljusflöde

2390 lm, 4900 lm

5 år

Versions
OPTISPACE BOLLARD - LED

OPTISPACE BOLLARD

module 2700 lm

Produktinformation
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Produktinformation
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Tillbehör
OPTISPACE BOLLARD ACC.
Ordercode 48144500
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OptiSpace

Allmän information

Användning och godkännande
Skyddskod för mekanisk påverkan

IK10

Order Code Full Product Name

Armaturens ljusfördelning Lampfamiljskod Optiktyp

Överspänningsskydd (vanligt/

Armatur med

48118600

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

177°

LED56

symmetrisk

differentiellt)

överspänningssky

48120900

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A

7° - 9° x 177°

LED27

asymmetrisk

dd upp till 6 kV

DGR

differentiell
impedans och
6 kV vanlig
impedans

Styrenheter och dimring
Dimbara

Nej

Allmän information
CE-märkning

CE märkning

Ljuskällans färg

740 neutralvit

Optikavskärmning/linstyp

Polykarbonatlock
och
högreflekterande
optik

Driftdon ingår

Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet

För montering på
normalantändliga
ytor

Utbytbar ljuskälla

Ja

Antal driftdonsenheter

1 enhet

Produktfamiljskod

BCB500

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Init. korr. färgtemperatur

4000 K

Initialt färgåtergivningsindex

>70

Ljusteknik
Standardvinkel för sidoingång

0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage

0°

Uppåtriktat ljusflödesförhållande

0

Mekanik och armaturhus
Färg

Svart

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)
Driftdonsbortfall vid 5 000 tim

0,5 %

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)
Order Code

Full Product Name

Initialt ljusflöde

Order Code

Full Product Name

Initialt ljusflöde

48118600

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

4900 lm

48120900

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

2390 lm
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OptiSpace
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varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

2022, December 15 - data som kan komma att ändras

