Lighting

Prolongar a sensação
de casa para a rua
TownTune assimétrica Lyre
Enquanto família de luminárias preparada para espaços urbanos existentes e
expansíveis, a TownTune oferece todas as inovações de iluminação mais recentes
em termos de desempenho, qualidade de luz e conetividade. A família TownTune
da Philips é composta por três membros: um topo de coluna central, uma versão
com terminal de encaixe assimétrico e uma versão que utiliza um suporte de topo
de coluna Lyre extensível. Cada um destes três membros pode ser personalizado
com uma seleção de diferentes formas para o compartimento e com um anel
decorativo opcional disponível em duas cores. Com esta disponibilidade de opções,
é possível criar uma assinatura de iluminação própria e dar uma identidade distintiva
aos bairros e às cidades. A família de luminárias está também equipada com a
etiqueta Philips Service baseada no código QR, compatível com o trabalho de
instalação e manutenção e que lhe permite criar a sua biblioteca digital de ativos de
iluminação e peças sobresselentes. A TownTune utiliza igualmente a plataforma de
iluminação otimizada Ledgine da Philips, garantindo que dispõe sempre da
quantidade e da orientação certas de luz na rua. Além disso, por ser SR (System
Ready), a TownTune está preparada para o futuro e para ser emparelhada com
controlos autónomos e avançados e com aplicações de software de iluminação, tais
como a Interact City.
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TownTune assimétrica Lyre

Benefícios
• Proporciona conforto visual e experiências de iluminação confortáveis em
espaços urbanos através do difusor curvo delicadamente concebido
• Design simples e puro que possibilita a integração em diversos ambientes urbanos
e a opção de personalização através de uma vasta gama de acessórios,
permitindo que as cidades criem uma assinatura de luz única, que também se
pode tornar parte do mobiliário urbano durante o dia
• Ampla cobertura de aplicação e oferece excelente desempenho através da
utilização da mais recente plataforma LED Ledgine e do fornecimento de acesso a
um vasto leque de distribuição de luz
• Pronta para ser emparelhada com o controlo de iluminação e aplicações de
software, uma vez que está equipada com a tomada Philips SR (System Ready)
• Equipada com a Service tag, um sistema de identificação baseado em códigos QR,
graças ao qual cada luminária pode ser identificada de forma exclusiva e que
fornece informações sobre manutenção, instalação e as peças sobressalentes

Características
• Custo total de propriedade otimizado e opção de CLO (emissão de luz constante)
• Excelente qualidade de luz proporcionada pela plataforma otimizada Ledgine da
Philips e maior otimização no L-Tune também possível
• Gama de diferentes formas para o compartimento (cone, globo), opção de anel
decorativo e cor (claro e dourado)
• Preparado para ser emparelhado com controlos de iluminação autónomos, tais
como o LumiStep, DynaDimmer e LineSwitch, e com sistemas avançados e
aplicações de software, tais como a Interact City
• Ampla variedade de pacotes lumínicos, desde 600 até 12 000 lúmenes
• Opções de temperatura de cor: 3000 K (branco quente) ou 4000 K (branco
neutro)
• Vida útil longa de 100 000 horas com L80 no mínimo
• Adequada para instalações novas e de adaptação
• IK08, IP66

Aplicação
• Áreas urbanas e residenciais
• Centros urbanos e ruas principais
• Ciclovias, percursos e passagens pedonais
• Parques de estacionamento

Versions
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Detalhes do produto
TownTune LYR BDP270

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY BDP265

TownTune ASY DR BDP266

TownTune ASY BDP265
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