Lighting

Copenhagen City LED
gen2, stor och
megastor – behagligt
framtidssäkrad
belysning för din stad
Copenhagen City LED gen2, stor och megastor
Copenhagen LED gen2 Small utformades i samarbete med stadsarkitekturkontoret i
Köpenhamn på 1960-talet i syfte att göra staden mer estetiskt tilltalande med hjälp
av belysning. Den senaste generationen Copenhagen City LED ger fullständigt
balanserade behagliga belysningseffekter med minimal bländning, tack vare en rund
LED-enhet, som följer formen på armaturen. Det opaliserade armaturtaket (tillval)
ger ytterligare möjligheter att utöka belysningseffekterna och nya alternativ för
stadsprofilering, eftersom den kan användas för att både statisk och dynamisk
uppåtriktad belysning. Armaturen levereras med olika upphängnings- och
optikalternativ, vilket ger maximal flexibilitet vad gäller utformning av belysning för
stadskärnor och bostadsområden. Armaturen levereras med en eller två Philips SRuttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Detta innebär att
Copenhagen City LED gen2, stora och megastora, är förberedda för att parkopplas
med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel
Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar
tack vare Philips serviceetikett. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på
insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar
åtkomst till armaturens konfigurering. Detta gör att både underhålls- och
programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett
eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar.
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Copenhagen City LED gen2, stor och megastor

Fördelar
• Behaglig belysning och estetiskt tilltalande design
• Erbjuder många möjligheter för stadsprofilering via tillval för statisk och dynamisk
uppåtriktad belysning
• Enkelt underhåll och fristående belysningskontroller som är förberedda för
parkoppling och program som Interact City från Signify

Funktioner
• Minimerad bländningseffekt
• Tilltalande design med en LED-plattform som följer den runda formen på
armaturen
• Många olika optikalternativ med Philips Ledgine LED
• Alternativ för att skapa statisk och dynamisk uppåtriktad belysning
• Förberedd för parkoppling med kontroller med SR-uttaget (System Ready)
• Varje enskild armatur kan identifieras tack vare Philips Service-etiketten

Användning
• Huvudgator, avenyer, rondeller, övergångsställen
• Gatubelysning för bostadsområden och smågator
• Parkeringar

Versions
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