Lighting

CitySoul gen2 – o
identitate versatilă
CitySoul poles and brackets
CitySoul gen2 este una dintre cele mai versatile şi inspirate familii de produse de
iluminat stradal urban proiectate de Philips până în prezent. Această gamă de
produse deosebit de eficiente asigură niveluri de iluminat excelente, asigurând şi o
ambianţă adecvată pentru toate domeniile de utilizare urbane, de la suburbii până în
centrul oraşului. Prin modernizarea caracterului modular al familiei CitySoul şi
adăugarea de inovaţii precum Lyre şi suportul Accent, Philips a transformat această
gamă de produse în setul de instrumente ideal pentru fiecare context urban.
Designul este mai plat, complet rotund, iar tranziţiile cu ştifturi şi suport sunt complet
aliniate, oferind peisajului urban o identitate coerentă, elegantă şi discretă. Proiectat
în jurul motorului său LED, CitySoul gen2 este extrem de eficient şi de simplu de
întreţinut. Acesta este oferit în două variante dimensionale şi este adecvat pentru
montajul de tip intrare din lateral, peste stâlp, catenar şi suspendat.

Beneficii
• Un set de instrumente de iluminat UrbanStyling proiectat pentru numeroase
aplicaţii urbane diferite
• Corpurile de iluminat, suporturile şi stâlpii sunt proiectate ca un concept integrat
unic, pentru asigurarea coerenţei
• Rezistent la schimbări datorită excelentelor performanţe de iluminat şi calităţii
produselor
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Caracteristici
• O gamă variată de seturi elegante, dedicate şi complete, inclusiv stâlpi şi suporturi,
o opţiune înclinabilă, versiuni duble cu montaj peste stâlp şi catenare
• Diferite caracteristici, pentru a oferi cel mai eficient şi confortabil nivel de
iluminare
• Compatibil cu toate comenzile de iluminare standard şi avansate de la Philips
• Întreţinere uşoară la locaţie
• Compatibil cu gama existentă de stâlpi şi suporturi CitySoul Flip, Morph, Jump,
Sweep

Cerere
• Centrul oraşului
• Parcuri şi pieţe
• Drumuri şi străzi
• Zone comerciale

Specificaţii
Tipul

JRP533 (braţ liră)

Observaţii

Precablaj posibil pentru:

JRP534 (ştift accent)

Montaj pe perete/suspendat sau catenar (C2K, cablu de 1,65 m)

JRP532 (ştift dublu în vârful stâlpului)

Alte configuraţii (C8K, cablu de 6 m, C10K, cablu de 10 m, C14K,

JGP530 (braţ la est)

cablu de 14 m)

JRP531 (braţ grafic)
JSP532 (braţ în curbă dreapta)
YHB530 (stâlp liră dedicat)
Materialul

JRP533 (braţ liră): aluminiu
JRP534 (ştift accent): aluminiu
JRP532 (ştift dublu în vârful stâlpului): aluminiu
JGP530 (braţ la est): aluminiu
JRP531 (braţ grafic): oţel
JSP532 (braţ în curbă dreapta): oţel
YHB530 (stâlp liră dedicat): oţel

Culoarea

Gri foarte închis Philips (apropiat de RAL7043)
Gri argintiu satinat (apropiat de RAL9006)
Alte culori RAL şi AKZO Futura sunt disponibile la cerere

Întreţinerea

Prin partea inferioară, prin deschiderea carcasei cu 1 şurub (Torx
T20)

Montare

BPP530: montare în vârful stâlpului: Ø 60 – 76 mm
BRP530: montare pe braţ: Ø 42 – 60 mm
BPP532: braţ liră dedicat: Ø 60 – 76 mm
BPP531: montare în vârful stâlpului: Ø 60 – 76 mm
BRP531: montare pe braţ: Ø 42 – 60 mm
JRP532: Ø 60 mm
JRP533: Ø 60 mm
JRP534: Ø 60-76 mm
JGP530: Ø 76 mm
JRP531: Ø 76 mm
JSP532: Ø 76 mm
Înălţimea de montaj recomandată: între 4 şi 14 m
Înălţime recomandată pentru montare liră: 4 – 5 m
Unghi de înclinaţie reglabil: posibil cu ştift de montaj specific
MBA sau 76PA
Temperatura de funcţionare: - 20 până la + 35 ºC
Max SCx: se va stabili ulterior m2
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Versions

CitySoul gen2 Brackets East 1000 mm - 2° - RAL color

Detalii produs
2D rendering CitySoul gen2

2D rendering CitySoul gen2

Bracket - Lyre

Bracket - Accent

EAST-DPP.jpg

General Information
Order Code

Full Product Name

Marcaj CE

Cod familie de produse

Order Code

Full Product Name

Marcaj CE

Cod familie de produse

61257600

JRP533 MBP-S 60 DGR

CE mark

JRP533

93707500

JGP530 MBP-S 1000 76 RAL

CE mark

-

61269900

JRP534 MBP DGR

CE mark

JRP534

38200100

JGP530 MBP-T 1000 76 RAL

-

-
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