
Standaard Lichtplan

Iridium3 LED - BGP352/353 Luma - BGP 615/621/623/625/627

Terreinbreedte= 4x Masthoogte
Terreindiepte= 1x Masthoogte
Breedte - Diepte 4x1

5 x h

b

h = b

Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen
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Toelichting
Bepaal de montagehoogte aan de hand van de 
situatietekening

Bepaal de gewenste verlichtingssterkte

Bepaal met behulp van de grafiek het gewenste 
armatuur

Voor alle LED armaturen is de versie toegepast met 
lichtkleur 740

Vuistregel
Terreinbreedte = 5x Masthoogte
Terreindiepte   = 1x Masthoogte

Typenummer

Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u 
een concept van hoe u met Iridium, Koffer, SpeedStar en ClearWay 
LED-armaturen een straat kan verlichten. Bent u op zoek naar een 
alternatieve oplossing voor straatverlichting? Kijk voor meer  
informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem  
contact op met uw Philips contactpersoon. 

LED Straatverlichting

http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/iridium2-led/iridium2-led-medium-bgp352
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/koffer2-led/koffer2-led-bgp070
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/speedstar-bgp322-323
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/clearway-bgp303/910925438918_EU/product
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Iridium3 LED BGP352/352
Afmetingen in mm.

Luma2 BGP625 
Afmetingen in mm.

Iridium3 LED BGP352/353
Productkenmerken
•  Toekomstbestendig door de uitwisselbare LED Module (LEDGINE)
•  Hoogwaardige straatverlichtingsarmatuur voor vrijwel alle

verlichtingstoepassingen
•  CO

2
 neutraal armatuur

•  Eenvoudige installatie en onderhoud zorgen voor lage exploitatiekosten
•  Levensduur van 70.000 uur (80% lumenbehoud)
•  IP66

Luma Micro BGP615
Productkenmerken
•  Lage initiële investering en tegelijkertijd uitstekende 

lichtprestaties
•  Eenvoudige en snelle installatie
•  Comfortabel wit licht
•  

Luma2 BGP625
Productkenmerken
•  Visueel comfort (wit, zacht, diffuus licht) en gelijkmatige lichtverdeling

•    Levensduur van 100.000 uur (90% lumenbehoud)

•  IP66 ???? 

Luma1 BGP623 
Afmetingen in mm.

Luma1 BGP623

Luma Micro BGP615 
Afmetingen in mm.

http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/iridium2-led/iridium2-led-medium-bgp352
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/koffer2-led/koffer2-led-bgp070
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/speedstar-bgp322-323
http://www.lighting.philips.nl/prof/buitenverlichting/stads-en-straatverlichting/stads-en-straatverlichtingsarmaturen/clearway-bgp303/910925438918_EU/product
www.lighting.philips.nl



