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Najnowszy, chiński cud inżynierii rozświetla rzekę Huang He 
Philips Lighting odpowiada za iluminację architektoniczną LED mostu Binhe na rzece Huang He, 
w Chinach. 
 

Eindhoven, Holandia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT) światowy lider 
w dziedzinie oświetlenia zaprezentował dziś iluminację mostu Binhe na rzece Huang He, 
w prefekturze miejskiej Yinchuan, w północnych Chinach. 
 
Oszałamiający, podwieszany most został wyposażony w spektakularne i dynamiczne oświetlenie LED 
od Philips Lighting, a instalacja ciągnie się na całą szerokość rzeki Huang He - szóstej najszerszej rzeki 
na świecie. Nocą mieszkańcy mogą podziwiać tęczowo oświetloną kurtynę wodną, która sprawia 
wrażenie wodospadu. Nowy punkt na planie miasta łączy centrum Yinchuan z Binhe New Area. 
 

 
 
Wyjątkowa architektura mostu Binhe uzupełniona jest teraz technologią Philips Color Kinetics, która 
zapewnia elastyczne oświetlenie architektoniczne z możliwością użycia nawet 16,7 milionów 
kolorów. W porównaniu z konwencjonalnym oświetleniem, nowy i długotrwały system Philips 
Lighting LED umożliwia oszczędność energii na poziomie nawet 75%, zmniejszając też wydatki 
operacyjne i koszty utrzymania. 
 
Po 28 miesiącach budowy, mostu Binhe na rzece Huang He został oddany do ruchu w kwietniu 2016. 
Instalację oświetlenia zakończono w kwietniu 2017. Most ma 6587 metrów długości i mieści 8 pasów 
dla samochodów. Podtrzymuje go 6 pylonów o wysokości 98 metrów a od każdego z nich odchodzą 
liny nośne o łącznej długości 218 metrów. 



 
 
Szczegóły projektu: 
Most Binhe nad rzeką Huang He został zaprojektowany przez Shanghai Municipal Engineering Design 
Institute (Group) Co., Ltd.  
 
Projekt oświetlenia & konsultacje: Shanghai Bright Language Lighting Design Co odpowiada 
za projekt oświetlenia, wykonawcą była firma Shanghai New Century Industrial Equipment Ltd.  
 
Użyta technologia: Philips Vaya Flood RGB BCP417, Philips Vaya Flood MP RGB BCP414, Philips Vaya 
Flood LP RGB BCP411, Philips Vaya Linear MP RGB BCP424, Philips ZCX400 Multi-Protocol Converter, 
Philips SSLCTR LRC9627 Ethernet Keypad (POE).  
 
Dalszych informacji udziela: 
Philips Lighting 
Dorota Sławińska,  
Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@philips.com  

 

Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, dostarcza 
produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, kreują przeżycia 
i pomagą ulepszać życie. Obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i konsumenckim, prowadzimy 
cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca domy, przestrzenie biurowe i publiczne. 
Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliarda euro w 2016 roku, zatrudniamy 34 tysiące pracowników 
w ponad 70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting dostępne są w serwisach: Newsroom, Twitter oraz 
LinkedIn. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Investor Relations. 
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