
Philips UrbanGlow
LED Gen2 – behaglig
belysning för
bostadsområden
UrbanGlow LED Gen2

Philips UrbanGlow LED Gen2 är en elegant gatuarmatur med stilren design och

snäva linjer som har skapats av Köpenhamnsbaserade Holscher Design och som

passar i både äldre stadsområden och nyare bostadsområden, på gångvägar och i

parker. UrbanGlow LED Gen2 sticker ut såväl dagtid som kvällstid tack vare den

diskreta glödtoppen som framhäver armaturens design och ger visuell belysning och

säkerhet. Armaturen omfattar även Philips runda LEDGINE, som ger högsta möjliga

effektivitet och bästa möjliga ljusfördelning för alla typer av vägar och gångvägar.

Den finns även med alternativet satinerad ljusspridare som ger ökad visuell komfort

och minskar bländning. Den senaste generationen UrbanGlow LED finns i ett urval av

färgtemperaturer. Glow Top är även utformad för att integrera vår dynamiska RGBW

uppkopplade uppåtriktade belysningslösning för stadsbelysning och

kommunikation. UrbanGlow LED Gen2 är även redo att parkopplas med styr- och

belysningsprogram som Interact, tack vare möjligheten till en eller två Zhaga-D4i

(ZD4i) systemfärdiga uttag. Dessutom är varje UrbanGlow LED Gen2 och BPS367

unikt identifierbar med appen Signify Service Tag. Genom att skanna en QR-kod,

som finns innanför luckan på stolpen eller direkt på armaturen, får du omedelbar

åtkomst till armaturens konfiguration. Det underlättar och snabbar på underhåll och

programmering och gör att du kan skapa ett digitalt bibliotek med

belysningstillgångar och reservdelar.
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Fördelar
• Elegant armatur med en diskret ljustopp i ny modern och stilren design

• Den vackra designen kombineras med hög teknisk belysningsprestanda och

alternativ för utmärkt belysningskomfort

• Nya möjligheter för stadsprofilering via tillval för statisk och dynamisk uppåtriktad

belysning, med valfri färg

• Framtidsklar tack vare SR-uttag (System Ready)

Funktioner
• Tilltalande design med en LED-plattform som följer armaturens runda form

• Minimerad bländningseffekt

• Val av färgtemperatur (2200, 2700, 3000 och 4000) och färgåtergivning (70 eller

80)

• Alternativ för att skapa statisk och dynamisk uppåtriktad belysning

• Väger endast 5 kg

• Stort urval av ljusstrålar och interna lameller som passar alla

programkonfigurationer

• Levereras med en 10-meterskabel

• Kan anslutas med såväl fristående som avancerade programapplikationer för

styrning och belysning, som Interact City

• 5 års standardgaranti, som kan förlängas upp till 10 år som tillval

Användning
• Mindre vägar i bostadsområden

• Parkeringar

• Promenadområden, cykelbanor och parker

Versions

UrbanGlow LED gen2 with SRB,

satinice diffuser and translucent

canopy

UrbanGlow LED gen2 with SRB,

clear glass and RAL 9006

UrbanGlow LED gen2 with satinice

diffuser and translucent canopy
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Produktinformation

UrbanGlow LED gen2 with SRB

and diffuser

UrbanGlow LED gen2 with SRT

(open canopy)

UrbanGlow LED gen2 and clear

glass

UrbanGlow LED gen2 with SRB

and clear glass

UrbanGlow LED gen2 with SRB

and clear glass

UrbanGlow LED gen2 with LED

access
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Produktinformation

UrbanGlow LED gen2 with SRB

and back-louver

Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BPS367

 
Ljusteknik

Armaturens ljusstrålefördelning -

Ljuskällans färg 830 varmvit

Optikavskärmning/optiktyp Plant glas

Optiktyp utomhus Metronomis

medelstrålande

ljusfördelning

Standardvinkel för sidoingång 0°

Standardvinkel för stolptoppsmontage 10°

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Armaturöverspän

ningsskyddsnivå

till 6 kV

differentialläge

och 10 kV vanligt

läge

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 10%

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod

08759500 BPS367LED40/830IIMDMGFGRCLOLS850SRTBC10K LED40-CLO-4S

08755700 BPS367 LED20/830 II MDM GR CLOLS850 C10K LED20-CLO-4S

08756400 BPS367 LED30/830 II MDM GR CLOLS850 C10K LED30-CLO-4S

08757100 BPS367LED40/830IIMDMGR CLOLS850 SRTBC10K LED40-CLO-4S

08758800 BPS367LED30/830II MDMGF GR CLOLS850 C10K LED30-CLO-4S

Ljusteknik

Order

Code Full Product Name

Uppåtriktat

ljusflödesförhållande

08759500 BPS367LED40/830IIMDMGFGRCLOLS850SRTBC10K 1,09

08755700 BPS367 LED20/830 II MDM GR CLOLS850 C10K 0,59

Order

Code Full Product Name

Uppåtriktat

ljusflödesförhållande

08756400 BPS367 LED30/830 II MDM GR CLOLS850 C10K 0,59

08757100 BPS367LED40/830IIMDMGR CLOLS850 SRTBC10K 0,59
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Order

Code Full Product Name

Uppåtriktat

ljusflödesförhållande

08758800 BPS367LED30/830II MDMGF GR CLOLS850 C10K 1,09

UrbanGlow LED Gen2

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller

fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på

användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt

erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

www.lighting.philips.com

2023, April 13 - data som kan komma att ändras


