Lighting

CitySoul gen2 —
uniwersalny wybór
CitySoul poles and brackets
CitySoul gen2 to jedna z najbardziej uniwersalnych i inspiracyjnych rodzin
produktów miejskiego oświetlenia ulicznego zaprojektowanych dotychczas przez
firmę Philips. Ta cechująca się wysoką efektywnością linia produktów oferuje
doskonałe poziomy oświetlenia, a jednocześnie tworzy odpowiednią atmosferę we
wszystkich miejskich obszarach zastosowań — od peryferii do ścisłego centrum.
Modułowość produktów CitySoul oraz dodawanie do niej nowych elementów, takich
jak wsporniki Lyre i Accent, sprawiły, że jest ona idealnym zestawem rozwiązań do
wszystkich obszarów miejskich. Konstrukcja oprawy jest bardziej płaska i całkowicie
zaokrąglona, a wszystkie połączenia między zaczepami montażowymi i
wysięgnikami są idealnie zlicowanie, dzięki czemu produkty te nadają miejskiemu
krajobrazowi spójną, elegancką i dyskretną formę. Zaprojektowane w celu
maksymalnego wykorzystania możliwości technologii LED rozwiązanie CitySoul
gen2 wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i łatwością konserwacji. Produkty
są dostarczane w dwóch rozmiarach. Umożliwiają na montaż boczny, bezpośrednio
na słupie, zwieszany i na przewieszce..

Korzyści
• Zintegrowany zestaw narzędzi oświetleniowych UrbanStyling przeznaczony do
różnych zastosowań miejskich
• Oprawy oświetleniowe, wysięgniki i słupy zostały zaprojektowane w ramach
zintegrowanej koncepcji, co gwarantuje spójny wygląd
• Przyszłościowy charakter dzięki doskonałej skuteczności świetlnej i wysokiej
jakości produktu
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Cechy
• Szeroka gama eleganckich, dedykowanych i kompletnych zestawów, w tym
słupów i wsporników, opcja wychylna, wersje do podwójnego montażu na
szczycie słupa oraz montażu łańcuchowego
• Szeroka paleta optyk umożliwiające dostarczenie najefektywniejszego i
komfortowego oświetlenia
• Zgodność ze wszystkimi standardami i zaawansowanymi sterownikami
oświetlenia firmy Philips
• Łatwa konserwacja w miejscu montażu
• Zgodność z dedykowanymi słupami CitySoul oraz wspornikami z serii Flip, Morph,
Jump, Sweep

Zastosowanie
• Centra miast
• Parki i place
• Drogi i ulice
• Dzielnice handlowe

Specyfikacje
Typ

Materiał

Kolor

JRP533 (wspornik łukowy)

Instalacja

BRP530: Montaż na wysięgniku: Ø 42–60 mm

JRP532 (podwójny zaczep montażowy do montażu

BPP532: Montaż na specjalnym wsporniku łukowym: Ø 60–76

bezpośrednio na słupie)

mm

JGP530 (wysięgnik typu east)

BPP531: Montaż bezpośrednio na słupa: Ø 60–76 mm

JRP531 (wysięgnik typu graphic)

BRP531: Montaż na wysięgniku: Ø 42–60 mm

JSP532 wysięgnik typu curve)

JRP532: Ø 60 mm

YHB530 (słup dedykowany do wersji ze wspornikiem łukowym)

JRP533: Ø 60 mm

JRP533 (wspornik łukowy): aluminium

JRP534: Ø 60–76 mm

JRP534 (zaczep mnotażowy typu accent): aluminium

JGP530: Ø 76 mm

JRP532 (podwójny wysięgnik do montażu bezpośrednio na

JRP531: Ø 76 mm

słupie): aluminium

JSP532: Ø 76 mm

JGP530 (wysięgnik typu east): aluminium

Zalecana wysokość montażowa: od 4 do 14 m

JRP531 (wysięgnik typu graphic): stal

Zalecana wysokość montażowa dla montażu łukowego: 4–5 m

JSP532 (wysięgnik typu curve): stal

Regulacja kąta nachylenia: możliwa za pomocą specjalnego

YHB530 (słup dedykowany do wersji ze wspornikiem

zaczepu montażowego MBA lub 76PA

łukowym): stal

Temperatura pracy: Od -20 do +35ºC

Ciemnoszary Philips (zbliżony do RAL7043)

Maksymalna wartość SCx: w zależności od wersji

Satynowy srebrnoszary (zbliżony do RAL9006)

Konserwacja

BPP530: Montaż bezpośrednio na słupie: Ø 60–76 mm

JRP534 (zaczep mnotażowy typu accent)

Uwagi

Okablowane dostępne dla opraw:

Inne kolory RAL i AKZO Futura dostępne na zamówienie

do montażu na ścianie/zwieszanego lub na przewiszce (C2K:

Od dołu przez otwarcie korpusu (1 śruba typu Torx T20)

kabel 1,65 m)
Inne konfiguracje (C6K: kabel 6 m, C8K: kabel 8 m, C10K: kabel
10 m, C14K: kabel 14 m)
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Wersje

Więcej o produkcie
2D rendering CitySoul gen2

2D rendering CitySoul gen2

Bracket - Lyre

Bracket - Top

2D rendering CitySoul gen2
Bracket - Accent

Informacje podstawowe
Znak CE

CE

Informacje podstawowe
Order Code

Full Product Name

Rodzina produktów

Order Code

Full Product Name

Rodzina produktów

61257600

JRP533 MBP-S 60 DGR

JRP533

61269900

JRP534 MBP DGR

JRP534

61263700

JRP532 MBP-T 60 DGR

JRP532
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