
TownTune Central
Post-Top DR
ZDP261 DR

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting - - - - - IK08 | 5 J

slagtålig/slagsäker - Klar

TownTune är en armaturserie som är förberedd för befintliga och skalbara

stadsmiljöer. Serien erbjuder den senaste teknologin för optimal prestanda,

ljuskvalitet och anslutning. Philips TownTune-serien kommer i tre versioner: en

central stolptopp, ett asymmetriskt utförande med stolparm och ett utförande med

utskjutande stolptoppsfäste för lyra. Alla tre kan anpassas och har olika alternativ för

armaturhusets form och en dekorativ ring i två olika färger som tillval. Dessa

alternativ gör det möjligt för dig att anpassa belysningen i olika kvarter och

stadsdelar, för att skapa en egen identitet till området. Armaturserien är dessutom

utrustad med en QR-baserad Philips Service tag, vilket underlättar installation och

underhåll och gör att du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina

belysningstillgångar och reservdelar. TownTune använder sig även av Philips

Ledgine-plattformen, som ser till att gatorna alltid har rätt mängd belysning och rätt

ljusriktning. Eftersom TownTune är System Ready är serien dessutom framtidssäker

och kan paras ihop med såväl fristående som avancerade programapplikationer för

styrning och belysning, som exempelvis Interact City.

Produktdata

Allmän information

Vinkel -

Tillbehörsfärg Klar

Produktfamiljskod AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]

Värdetrappa Prestanda

 

Mekanik och armaturhus

Total höjd 61 mm

Total diameter 533 mm

Material Polymetylmetakrylat (PMMA)
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Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]

 

Produktdata

Full EOC 871869949032400

Beställningsproduktnamn ZDP261 DR

Beställningsnummer 49032400

Lokal kod 7910389

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 912300024163

Fullständigt produktnamn ZDP261 DR

EAN/UPC - Hölje 8718699490324

Beskrivning av lokal kod 7910389

TownTune Central Post-Top DR
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