
UrbanFlex:
uniformidade no
design
Postes UrbanFlex

As cidades modernas procuram ser mais apelativas, acolhedoras, cómodas e

seguras. Estas características ajudam a assegurar que os habitantes gostem de

residir na cidade, que as empresas maximizem as sua prosperidade e os visitantes

possam desfrutar melhor a sua estadia. Por este motivo, concebemos a UrbanFlex,

uma solução de iluminação visualmente coerente e flexível para se adequar

perfeitamente a todos os tipos de aplicações urbanas. O estilo de assinatura é

moderno e minimalista, o que confere à sua paisagem urbana uma identidade

coerente, elegante e discreta. A luminária UrbanFlex está disponível em dois

tamanhos e oferece uma grande diversidade de montagens, suportes e postes

específicos. Graças à plataforma LED otimizada da Philips Ledgine incorporada e à

vasta gama de óticas disponíveis adaptadas a aplicações, a UrbanFlex oferece o

melhor desempenho de iluminação da sua classe num vasto leque de aplicações. Ao

dispor da capacidade System Ready, a nossa luminária oferece opções de

conectividade e regulação, ao mesmo tempo que pode ser emparelhada com

sistemas de gestão de iluminação como o Interact City ou com as inovações de

sensores existentes e futuras. Além disso, cada luminária individual é identificada

exclusivamente graças à aplicação Philips Service tag, o que agiliza e facilita as

operações de manutenção e programação, permitindo-lhe criar a sua biblioteca

digital de temas de iluminação e peças sobressalentes. Como uma empresa

consciente do impacto da luz sobre o ambiente e a biodiversidade, também

equipámos a UrbanFlex com a nossa solução de luz dedicada, contribuindo para a

preservação de um céu noturno escuro. A luminária UrbanFlex foi concebida para

clientes que procuram formas de uniformizar o design e a qualidade da luz com

produtos elegantes, energeticamente eficientes e sustentáveis.
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Benefícios
• Solução coerente e flexível para uma vasta gama de aplicações urbanas

• Preparada para o futuro graças à tomada 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 a manutenção, a instalação e as peças sobressalentes

• A luminária também está equipada com receitas de luz dedicadas que ajudam a

preservar um céu noturno escuro e a reduzir a poluição luminosa

Características
• Design distinto, impecável e moderno

• Vasta gama de conjuntos padrão elegantes, dedicados ou completos, incluindo

postes retangulares, suportes Lyre e Accent, versões de topo do poste e entrada

lateral

• Eficácia até 157 lm/W, maior otimização do desempenho do nível de fluxo,

possível através do Philips L-Tune

• Grande escolha de feixes e refletores internos diferentes para garantir a

minimização de encandeamento

• Proteção contra sobretensão até 10 kV

• Preparada para ser ligada ao software de gestão da iluminação Interact City ou

para ser emparelhada com sistemas e sensores de gestão de iluminação de

terceiros

Aplicação
• Rodovias e ruas

• Parques e praças

• Residências

• Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias

• Centros urbanos e áreas históricas

• Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Versions

UrbanFlex lyre JRP633
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Desenho dimensional
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