
TownTune topo de
coluna central DR
ZDP261 DR GO

ZDP261 | TOWNTUNE ACC. - - - - - IK08 | 5 J protegido contra

vandalismo - Dourado

Concebida para melhorar os espaços urbanos existentes e escaláveis, a família

TownTune Philips oferece as últimas inovações de iluminação em termos de

rendimento, qualidade de luz e conectividade. A família é constituída por quatro

soluções: um topo de poste central (CPT), uma versão de topo de poste de terminal

assimétrico/entrada lateral (ASY), uma versão com um suporte de topo de poste

Lyre extensível (Lyre) e um topo de poste central com um difusor CCB (Conical

Comfort Bowl). Cada luminária TownTune pode ser personalizada com uma seleção

de formas diferentes na parte superior do compartimento, sendo também possível

adicionar um anel decorativo, que está disponível em duas cores (exceto para o

CCB). Estas opções de design permitem criar a sua própria assinatura de iluminação

e uma identidade distintiva para bairros e cidades. Além disso, cada luminária da

família TownTune pode ser identificada de forma única, graças à aplicação Signify

Service tag. Basta efetuar a leitura de um código QR, colocado dentro da porta do

poste ou diretamente na luminária, e pode aceder instantaneamente à configuração

da luminária. Isto torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e

mais fáceis e permite-lhe criar a sua biblioteca digital de recursos de iluminação e

peças sobresselentes. A gama TownTune também utiliza a plataforma de iluminação

Philips LEDGINE-O, que garante que tem sempre a quantidade e a direção de luz

adequadas na sua rua. Além disso, por ser System Ready (SR), a TownTune também

está preparada para o futuro. Esta solução está preparada para ser combinada com

aplicações de software de controlo e de iluminação autónomas e avançadas, como

o Interact City.
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Informações gerais

Ângulo -

Cor do acessório Dourado

Código da família de produtos ZDP261 [TOWNTUNE ACC.]

Tier Verificação de

 

Dados mecânicos e de revestimento

Altura total 61 mm

Diâmetro global 533 mm

Material Polimetacrilato de metilo

 

Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada -

Código de proteção mecânica contra impactos IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

 

Dados do produto

Full EOC 871869949033100

Nome de produto da encomenda ZDP261 DR GO

Código de encomenda 49033100

Numerador SAP – Quantidade por embalagem 1

Numerador – Embalagens por caixa exterior 1

Número de material (12NC) 912300024164

Nome do produto completo ZDP261 DR GO

EAN/UPC – Caixa 8718699490331

TownTune topo de coluna central DR
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