Lighting

OptiSpace
ZCB500 TUBE L500
OPTISPACE BOLLARD ACC.
Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee u in binnensteden een
aantrekkelijkere, meer op de burger gerichte ruimte kunt creëren door verticale lijnen
in het stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog veel meer en
zorgt tegelijk voor lagere totale eigendomskosten voor uw investering. Op basis van
de verschillende regelmogelijkheden kunt u het energieverbruik verminderen en de
totale eigendomskosten verder verlagen. Dankzij de uitstekende en optimale opties
voor lichtverdeling wordt het mogelijk de onderlinge afstand tussen de lichtzuilen te
maximaliseren, waardoor u het aantal te installeren lichtpunten minimaliseert. Om
verschillende ontwerpschema's te kunnen ondersteunen, is OptiSpace ook
verkrijgbaar in verschillende kleuren; Philips ultradonkergrijs is de standaardkleur en
andere kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Product gegevens
Algemene informatie

Productgegevens

Materiaal

Steel

Volledige productcode

871869948144500

Accessoirekleur

Donkergrijs

Productnaam voor bestelling

ZCB500 TUBE L500

Product Family Code

ZCB500 [ OPTISPACE BOLLARD ACC.]

EAN/UPC - Product

8718699481445

Bestelcode

48144500

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Local Code

48144500

Bevestigingsmateriaal

Staal

Numerator - Aantal per pak

1

Lengte armatuur

270 mm

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Breedte armatuur

270 mm

Materiaalnr. (12NC)

912300024104

Hoogte armatuur

506 mm

Netto gewicht (per stuk)

9,785 kg

Diameter armatuur

168,3 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

506 x 270 x 270 mm (19.9 x 10.6 x 10.6 in)
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