
Standard Belysning

Lokalgator med ClearWay

Philips LED-plattform LEDGINE-O används i många produktfamiljer, bland annat i ClearWay.
Med LEDGINE-O och dess fantastiska fotometriska prestanda så passar den utmärkt för t ex Lokalgator.

Standardlösning för Lokalgator:
 Vägbredd (b) = 7 m
 Stolphöjd (h)= 7 m
 Stolpavstånd (x)= 35 m
 Överhäng = 1 m
 Lutningsvinkel armatur = 0°

ClearWay

Förklaring

Luma

Standaard Lichtplan

DigiStreet

Fiets- en voetpaden met Luma en DigiStreet 
    
Philips LED-platform LEDGINE-O wordt toegepast in veel productfamilies, 
onder andere in Luma- en DigiStreet armaturen. Kenmerken van LEDGINE-O 
zijn de hoge lichttechnische prestaties in openbare verlichting passend bij 
Europese normen en applicaties.

Toelichting
Standaardsituatie bij fiets- en voetpaden:
  Wegbreedte = 2 - 4 m
  Masthoogte = 3 - 6 m
  Mastafstand = 7x masthoogte
  Overhang = 0m
  Tilthoek armatuur 0°
Bepaal de gewenste verlichtingssterkte en masthoogte
Bepaal met behulp van de grafiek de LEDGINE-O uitvoering
Bepaal het juiste armatuurtype in onderstaande tabel

PS: Verhouding wegdek-luminantie / verlichtingssterkte: 1 cd/m2 = 13.5 lux (bij standaard wegdektype C2)

Terreinbreedte= 4x Masthoogte
Terreindiepte= 1x Masthoogte
Breedte - Diepte 4x1

4 x h

b

h = b

5 x h

Resultat för bedömningsfält

Storlek

LmedKörbana 1 (M4)

Uo

Ui²

TI

Rei

Beräknad

0.76 cd/m²

0.56

0.50

13 %

0.39

Börvärde

> 0.75 cd/m²

> 0.40

> 0.50

< 15 %

> 0.30

OK

Lokalgata · Alternativ 1



Detta är en standardlösning, men har du behov av en
anpassad lösning med andra förutsättningar.

Andra förutsättningar I projektet?

Klicka här
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ClearWay gen2 förbättrar de viktigaste aspekterna med gatubelysning jämfört 
med traditionell belysning. Den här prisvärda armaturen är perfekt för nya gator 
och för renovering av befintlig belysning. Den ger hög ljuskvalitet och avsevärt 
mycket lägre energi- och underhållskostnader.

ClearWay gen2 kombinerar ljus av hög kvalitet och alla fördelar med LED, så som 
energi besparingar och långlivslängd. 

https://www.lighting.philips.se/prof/utomhusbelysning/vaeg-och-stadsbelysning/vaeg-och-stadsarmaturer/
clearway-gen2/910925865699_EU/product

Produkt i denna standardlösning:
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