Öppna kontor
UrbanGlow
Nyhet!

Soundlight Comfort Ceiling

UrbanGlow

Utformad för
nordiska
förhållanden

Jag kan urskilja
omgivningen, trädverket och
människors ansikten.
Prismatisk lins
och Philips Satinice minskar
bländning.

Opal kupa
för vägledning.

GC-vägar

Bostadsområden

Parker och torg

Transparent
UV-stabiliserad
polykarbonat.

Ram. Pressgjuten
aluminium, färg Sable.

LEDGINE:
16 LED eller
20 LED.
Design: Holscher Design,
Köpenhamn.

Philips Satinice.
Maximalt bländskydd.

UrbanGlow. Utformad
för nordiska förhållanden

Diameter

Ø 350 mm

Höjd

367 mm

Vikt

Max 5 kg

Färg

Opaliserad transparent överdel och ljusgrå ram (Sable)
Överdel: opaliserad transparent UV-stabiliserad polykarbonat
Ram: pressgjuten aluminium, pulverbeläggning (Sable)

Material och ytbehandling

Avskärmning: Härdat planglas, klart eller Satinice (minskad bländning), PMMA

Spänning

220–240V / 50–60Hz

Kapslingsklasser

Klass II, IK10, IP66

Installation

Stolptopp: Ø 60 mm

Anslutning

10 meter förmonterad kabel (2x1,5 mm2 FQQ)

Omgivningstemperatur

Från -30 till +25°C

Ljusflöde (LED)

GRN: 2 000–5 000 lm

Systemeffekt

13–38 W

Robust och tålig - IK10

Konstant ljusflöde (CLO)

Ja

Mycket god färgåtergivning

Ljusutbyte

Upp till 104 lm/W

Färgåtergivningsindex (CRI)

>80

Färgtemperatur

3 000 K & 4 000 K

Livslängd (L100B10)

100 000 timmar

Passar i både äldre och modernare bostadsområden

Optik

Medium (MDM), Wide (MDW), Wet (DK), asymmetrical (MDA), symmetrical (MDS)

Möjlighet till styrning, dimring och övervakning

Dimring

LumiStep, Dynadimmer, AmpLight, RF Starsense, DALI & CityTouch connect application

UrbanGlow är en helt ny LED-armatur speciellt utformad och designad för nordiska
förhållanden. Med sin fina ljuskomfort och kupans glow-effekt guidar UrbanGlow och
skapar samtidigt trygghet. Perfekt för gång- och cykelvägar samt mindre vägar och parker.

UrbanGlow är en elegant gatuarmatur med
ren design och strama linjer som skapats av
Köpenhamnsbaserade Holscher Design.
Fin ljuskomfort och kupans glow-effekt både
guidar och ger trygghet. Armaturen är försedd
med Philips LEDGINE, en LED-enhet med
garanterat hög effektivitet och optimal ljus
fördelning. Tillsammans med den prismatiska
linsen ökas den visuella komforten ytterligare
och reducerar bländning. Med andra ord är
UrbanGlow perfekt för: mindre gator i
villakvarter, gångvägar och parker.

Fördelar:
Elegant och modern armatur med
glödande effekt
100 000 timmar

Väger endast 5 kg
Installationsvänlig
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