12,5 mtr.

Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft
u een concept van hoe u met OptiVision LED en ClearFlood een
driving range kan
verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve
TEE
oplossing voor sportverlichting? Kijk voor meer informatie op
www.philips.be/standaardlichtplannen of neem contact op met uw
3 mtr.
2 mtr.
Philips
contactpersoon.

12,5 mtr.

Standaard Lichtplan

LED Sportverlichting –
Driving Range

OptiVision LED BVP520

ClearFlood BVP650

Verlichting Driving
Range 50 Lux Verticaal
en 100 Lux
TEE bij de Tee
3 mtr.

2 mtr.

Toelichting
Dit ontwerp voor een driving range van 50 lux verticaal op 200 meter en 100 lux bij de tee in gebruik voldoet aan
de Nederlandse norm NEN-EN 12193 en NSVV-richtlijnen voor driving range klasse III.

Driving Range 10 armaturen,
5 masten, 11 en 12 meter lichtpunthoogte
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12,5 mtr.
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3 mtr.

2 mtr.
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2 mtr.

LED Sportverlichting –
Driving Range
OptiVision LED BVP520
Productkenmerken
• 	Grote energiebesparing mogelijk (tot wel 30-40% zuiniger t.o.v.
conventionele technologie)
• 	Uitstekende lichtkwaliteit en uniformiteit gedurende de gehele
levensduur
• 	Levensduur van 15-20 jaar (afhankelijk van de jaarlijkse branduren)
• 	Betere lichtbundel controle (minder strooilicht en lichtvervuiling)
• 	Toepasbaar in alle recreationele sportapplicaties
• 	Onderhoudsvriendelijk armatuur door vervangbare driver, LED modules
en controls
• 	3 jaar standaard garantie met de mogelijkheid voor verlengde garantie
• 	Beschikbaar met geavanceerde lichtregelsystemen voor meer
energiebesparing

BVP520
Afmetingen in mm.

ClearFlood - BVP650
Productkenmerken
•	Ontworpen als directe renovatievervanger, met grote energiebesparingen
en een snelle terugbetaling van uw investering
• 	Eenvoudige installatie door retrofit
• 	Vereiste lumenprestaties gemakkelijk te selecteren
• 	Vijf verschillende optieken verzekeren veelzijdigheid in de toepassingen
• 	Superieure lichtprestaties
• 	Eenvoudige vervanging van driver en printplaat
• 	CLO-, DALI-, 1-10 V-regelsystemen
BVP650
Afmetingen in mm.

Bestelgegevens
OptiVision LED BVP520
Aantal

Type

5

BVP520 1x121_757/S6

ClearFlood - BVP650
Aantal

Type

5

BVP650 16K 1xECO/740 S
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