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UrbanSky BSP390 

  

1. Algemene Beschrijving 

Straat- en stadsverlichtingsarmaturen ontworpen voor pendelmontage aan een draagkabel als uithouderinstallatie of 
wandmontage door een gerenommeerde designbureau voor een brede reeks aan applicaties. 

Deze pendelarmatuur met geleidingsverlichting is uitgerust met een vervangbare modulaire LED-module voorzien 
van een multi-layer optiektechniek voor een optimale lichtverdeling en een aanzienlijke energiebesparing. 

Ze wordt zonder lijm geassembleerd en eenvoudig volledig te demonteren. Geschikt voor doorvoerbedrading, 
dimbaar en in serie aansluitbaar tot 11 elementen op alle moderne regel- en verlichtingsbeheersystemen. 

De armaturen, de LED-lichtbronnen en drivers en beheersystemen zijn van hetzelfde merk. De driver en LED-module 
zijn makkelijk toegankelijk via 4 schroeven aan de onderkant, voor vervanging en onderhoud. Upgrade naar een 
nieuwe generatie LEDs moet mogelijk zijn tijdens of bij het einde van de LED-levensduur. 

 

2. Eigenschappen voeding 

 Type driver: regelend, geïntegreerd en vervangbaar voor LED-module 

 Ingangsspanning: 220 - 240 VAC / 50-60 Hz 

 Aanloopstroom driver: 108 A / 140 µs 

 Geïntegreerde dimming protocols :Lumistep, Dynadymmer, MainDiming, DALI 

 Lichtregeling: 1-10V, RF 
 

3. Specificaties 

 Levensduur: L80B10 100.000 uur (GRN), 70.000 uur (ECO) 

 Lichtstroom: 2.880 – 11.895 (Afhankelijk van de uitvoering) 

 Systeemvermogen: 31 - 136 W 

 Vervangbare en op te waarderen modulaire geïntegreerde LED-modules, non-self ballasted LED-module 

 Kleurweergave-index: Ra 84 (3000 K) RA 76 (4000 K) 

 Bedrijfstemperatuur: -30°C ≤ Ta ≤ +35°C 

 Keurmerken: IP66, IK08 

 Gloeidraadtest: 850 °C (temperatuur 850°C, tijd 5 s) 

 

4. Installatie 

 Hangende draad montage 

 Aanbevolen montagehoogte: 6-8 m 

 Max SCx: 0.069 m² 

 Instelbare lichtverdeling: meerdere opties 

 Pre-bekabelde armatuur 
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5. Afmetingen (lxbxh) 

 behuizing: 561 mm x 500 mm x 105 mm 

 met kabelklemstuk: 561 mm x 500 mm x 221 mm 

 
 

6. Afbeelding 

 

7. Aanvullende informatie 

http://www.ecat.lighting.philips.nl/l/led-lampen-armaturen/functionele-verlichting/urbansky-

bsp390/66098/cat/?t1=ProductList 
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