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Buitenverlichting » Lichtzuilen » OptiSpace

OptiSpace

Philips OptiSpace is een creatieve lichtzuiloplossing waarmee

je in binnensteden een aantrekkelijkere, meer op de burger

gerichte ruimte kan creëren door verticale lijnen in het

stadsbeeld te voorkomen. Philips OptiSpace biedt dit en nog

veel meer en zorgt tegelijkertijd voor lagere totale

eigendomskosten voor je investering. Op basis van de

verschillende regelmogelijkheden kan je 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 het aantal

te installeren lichtpunten wodt geminimaliseerd. 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.

•   Discreet ontwerp dat mooi past in moderne

binnensteden.

•   Aantrekkelijke totale eigendomskosten.

•   Voldoet aan de belangrijkste nationale en

internationale richtlijnen in Europa.

    

•   Grote onderlinge afstanden tot 20 meter mogelijk.

•   Levert lichtopbrengst tot 4300 lm.

•   IP 66‑ en IK10-classi�catie.

•   Kleurtemperaturen warmwit (WW) en neutraalwit

(NW) mogelijk.

•   Keuze uit zowel asymmetrische als symmetrische

optieken.

•   Bodemverankeringsaccessoire.

•   Omgevingstemperatuur: -40 tot +50 °C

•   Hoofdkleur van de armatuur: Black

•   Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 4000 K

•   Initieel systeemvermogen: 37.2 W

•   Initieel rendement LED-armatuur: 173 lm/W

•   Initiële lichtstroom: 4900 lm

•   Ingangsfrequentie: 50 tot 60 Hz

•   Ingangsspanning: 220-240 V

•   Aanloopstroom (A): 22 A

•   Materiaal: Behuizing: gietaluminium

•   Garantieperiode: 5 jaar
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Product

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

 

 

 
Product

ZCB500 TUBE L500

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

48118600 BCB500 LED56-4S/740 S DGR 1 818,00€

48144500 ZCB500 TUBE L500 1 272,00€
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