Lighting

Cria atrativos cenários
no interior das
cidades
OptiSpace
A OptiSpace é uma criativa solução balizadora que lhe permite construir um espaço
mais atrativo e centrado no cidadão no interior da cidade, evitando a verticalização
da paisagem urbana. A OptiSpace possibilita tudo isto e ainda mais, ao mesmo
tempo que fornece um atrativo TCO para o seu investimento. Devido às diferentes
opções de controlo, é possível reduzir o consumo de energia e minimizar ainda mais
o TCO. Além disso, graças às excelentes e otimizadas opções de distribuição de luz,
é possível maximizar o espaçamento entre balizadores, minimizando, por
conseguinte, o número de pontos de luz que é necessário instalar. Para suportar
diferentes esquemas de design, a OptiSpace está disponível em várias cores: o
cinzento muito escuro da Philips é a cor padrão e existem mais cores disponíveis a
pedido.

Benefícios
• Design discreto que combina na perfeição com os modernos espaços no interior
da cidade
• Atrativo custo total de propriedade
• Respeita os principais regulamentos nacionais e internacionais na Europa

Características
• Permite um maior espaçamento, até 20 metros
• Fornece um fluxo luminoso até 4300 lm
• Classificações IP66 e IK10
• Opções nas temperaturas de cor branco quente (WW) e branco neutro (NW)
• Opção de ópticas simétricas e assimétricas
• Acessório de fixação para solo
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Aplicação
• Estradas e ruas
• Percursos pedestres e ciclovias
• Fachadas de edifícios e parques de estacionamento

Especificações
Temperatura ambiente

-40 to +50°C

Fluxo luminoso inicial

2390 lm, 4900 lm

Cor principal da

BK

Frequência de entrada

50 a 60 Hz

Tensão de entrada

200-220 V
15, 22 A

luminária
Temperatura de cor

4000 K

Corrente de irrupção

correlacionada inicial

3000K ou 4000K

(A)

Potência de entrada

20 W, 37.2 W

Material

Compartimento: alumínio fundido em molde

Período de garantia

5 anos

inicial
Eficiência da luminária

167, 173 lm/W

5 anos

LED inicial

Versions
OPTISPACE BOLLARD - LED

OPTISPACE BOLLARD

module 2700 lm

Detalhes do produto
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Detalhes do produto
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Acessórios
OPTISPACE BOLLARD ACC.
Ordercode 48144500
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Informações gerais

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

IK10

impactos

Difusão de feixe da luz

Código da família

Order Code Full Product Name

da luminária

das lâmpadas

Tipo de ótica

Proteção contra sobretensão (Comum/

Nível de proteção

48118600

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

177°

LED56

Simétrico

diferencial)

contra

48119300

BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S

177°

LED56

Simétrico

7° - 9° x 177°

LED27

assimétrico

sobretensão da
luminária até 6 kV

DGR
48120900

no modo

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A
DGR

diferencial e 6 kV
no modo comum

Controles e regulação
Regulável

false

Informações gerais
Marca CE

CE

Cor da fonte de luz

740 branco neutro

Tipo de acessório de lente/difusor

PC-C6-H

ótico
Driver incluído

true

Marca de inflamabilidade

F

Fonte de luz substituível

true

Número de unidades de equipamento

1

Código da família de produtos

BCB500

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Temperatura de cor correlacionada

4000 K

inicial
Índice de restituição cromática inicial

>70

Dados técnicos de luminosidade
Ângulo de inclinação standard na

0°

entrada lateral
Ângulo de inclinação standard no topo

0°

da coluna
Rácio de fluxo luminoso ascendente

0

Dados mecânicos e de revestimento
Cor

BK

Desempenho ao longo do tempo (compatível com
IEC)
Taxa de falhas do driver a 5000 h

0,5 %

Desempenho inicial (compatível com IEC)
Order Code

Full Product Name

Fluxo luminoso inicial

Order Code

Full Product Name

Fluxo luminoso inicial

48118600

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

4900 lm

48120900

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

2390 lm

48119300

BCB500 LED56-4S/740 ANB14 II S DGR

4900 lm
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