UrbanMoon

UrbanMoon
UrbanMoon er et by-belysningsarmatur i et smukt, moderne design af Knud Holscher. Armaturet er
diskret i dagslys og hjælper med at skabe en behagelig og sikker atmosfære om natten. Den opale,
indre, hvide kuppel, den energieffektive LED, og den nye optik gør dette til et armatur, der vil klæde
enhver by. Med sit iøjefaldende udseende kombinerer UrbanMoon funktionel vejbelysning med
godt design og smuk æstetik. Brugen af Philips’ runde LEDGINE-modul sikrer, at alle funktionelle
belysningskrav er opfyldt. I byer er UrbanMoon det perfekte crossover mellem behovet for teknisk
vej- og gadebelysning og ønsket om arkitektonisk belysning. Især i smukke gamle bykerner med
wireophæng skaber UrbanMoon nyt liv og atmosfære uden at forstyrre arkitektur, facader og
rumoplevelse.
Applikationer: Byveje og -gader, gågader og åbne områder

Fordele:
• Transparent design om dagen og smukt oplyst om natten.
• Kombinerer funktionel vejbelysning med flot design og æstetik.
• Mulighed for enten topmontering eller wireophæng gør, at UrbanMoon passer til de fleste byer.
• Kan dæmpes og reguleres med Philips’ forskellige styresystemer.
• Montering på Ø 60 mm mastetop (Ø 114 mm på forespørgsel) eller for wireophæng.

Produktinformation
Generelt
Type
Diameter
Højde
Vægt
Farve
Materialer og finnish

Marinesalt beskyttelse
Spænding
Klassificering
Montering
Installation

Driftstemperatur
Systemeffekt
Lysudbytte
Systemeffektivitet
Konstant lysstrøm (CLO)
Farvegengivelses indeks (CRI)
Farvestabilitet (MacAdam)
Farvetemperatur (K)
Levetid (L100B10)

Mastetop: BPS791

Mastearm: BRS791

Ø460 mm
293 mm
306 mm
Maks. 8,7 kg
Klar, transparent og opalhvid
Armaturhus: slagfast PMMA
Afskærmning: glas
Monteringsbeslag og kølelegeme: Aluminium, pulvermalet
Ja
220 – 240 V / 50 – 60 Hz

276 mm

Mastetop Ø60 mm
Leveret med 10 meter
forudinstalleret kabel
(HO5VV-F 2x1,0 mm2 eller
FQQ halogenfri 2x1,5mm2)

Klasse II, IK08, IP65
Sideindgang Ø48
eller Ø60 mm
Leveret med 10 meter
forudinstalleret kabel
(HO5VV-F 2x1,0 mm2 eller
FQQ halogenfri 2x1,5mm2)

Lysstyring

Mastetop: BPS791

For yderligere information, kontakt venligst:
Philips Lighting
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon 33 29 37 50
Telefax 33 29 39 50
www.philips.dk/lighting

Wire-ophængningskit
(skal bestilles separat)
Tilslutningsterminaler adgang via dør i toppen

-30 til +25°C
19 - 72W
2.000 - 8.000 lm
Op til 87 lm/W
Valgfri
>80 (>70 for 4.000K)
5 SDCM
3.000 & 4.000
100.000 timer (Forkobling: 100.000 timer, 90% overlevelse)

Transientbeskyttelse
Optikker

Wireophæng: BSS791

6 kV (10 kV valgfri)
Mediumstrålende (MDM), Bredstrålende (MDW), Symmetrisk (MDS), Asymmetrisk (MDA),
Vådvej optik (DK), Symmetrisk Bred (DSW)
LumiStep, Dynadimmer, AmpLight, RF Starsense. DALI, CityTouch

Mastearm: BRS791

Wireophæng: BSS791

