
Modernizați instalația
dumneavoastră de
iluminat tradițională/
clasică cu o
alternativă LED
eficientă energetic și
pregătită pentru
viitor.
Kit de montare pe vechile instalații LED cu design
tradițional

Special proiectate pentru aparatele de iluminat convenționale clasice și variantele

LED de primă generație, kitul de montare LED IP66, retrofit pentru sistemele de

iluminat cu design traditional/clasic oferă câteva avantaje importante: instalațiile

existente devin mai eficiente din punct de vedere energetic și mai sigure, datorită

gradului mai ridicat de protecție al sistemului (IP66). De asemenea, designul istoric,

clasic sau tradițional al aparatului de iluminat este păstrat în totalitate. Datorită

gamei dedicate de rame, kitul de montare LED pentru sistemele de iluminat cu

design tradițional este simplu și rapid de montat pe aparatele de iluminat

convenționale (sau LED) Villa, Jargeau, Micenas 1 și 2, în timp ce rama universală,

reglabilă completează gama și oferă posibilitatea montării pe majoritatea sistemelor

de iluminat tradiționale de formă pătrată, inclusiv aparate de iluminat care nu sunt

produse de Philips. Kitul de montare LED pentru instalațiile vechi cu design

tradițional include o varietate largă de elemente optice adaptate pentru diverse
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aplicații, permițând înlocuirea punct cu punct a surselor de lumină convenționale.

Platforma LED îmbunătățită Philips Ledgine de înaltă performanță asigură economii

importante comparativ cu soluțiile convenționale de iluminat stradal, precum și o

perioadă scurtă de amortizare a investiției. Kitul de montare LED pe sistemele de

iluminat cu design tradițional asigură niveluri standard de temperaturi de culoare,

astfel încât instalația oferă în continuare atmosfera caldă a lămpilor cu descărcare în

vapori de sodiu. Kitul de montare LED pentru sistele de iluminat cu design tradițional

este conceput pentru clienții care își doresc să reducă cheltuielile cu energia și

mentenanța, prin intermediul unei soluții ușor de instalat, păstrând în același timp

aspectul clasic al instalațiilor. În plus, aparatele de iluminat devin astfel pregătite

pentru modernizări viitoare.

Beneficii
• Soluție dedicată sau reglabilă, pregătită pentru modernizări viitoare: concepută să

dureze în timp și să accepte modificări tehnologice ulterioare

• Aparat de iluminat eficient energetic: reduce costurile cu energia cu până la 40 -

60%, comparativ cu instalațiile convenționale vechi

• Fiabilitate și durată îndelungată de viață: costuri de întreținere reduse și durată de

viață prelungită de până la 100.000 ore

Caracteristici
• Kit de montare LED retrofit pe sisteme de ilumiant clasice cu grad de protecție

IP66 asigurat pentru kittul format din balast și unitatea optică, pentru siguranță și

fiabilitate maxime pe toată durata lungă de viață

• Ușor de adaptat la orice aparat de iluminat traditional/clasic de formă pătrată:

ramă dedicată (familiile de produse Villa, Jargeau, Micenas 1 și 2) sau reglabilă

(pentru aparate de iluminat cu dimensiuni între 305x305 mm - 405x405 mm,

dimensiuni interioare ale aparatului de iluminat)

• Varietate mare de temperaturi de culoare: 2200 K, 2700 K, 3000 K și 4000 K

• Instalare simplă și rapidă la fața locului

• Optimizare continuă a nivelului de performanță al fluxului luminos, cu ajutorul

instrumentului Philips L-Tune

Cerere
• Șosele și străzi

• Domenii rezidențiale

• Parcuri și piețe

Warnings and safety
• Cu excepția cazului în care acest produs este integrat în corpuri de iluminat Philips Jargeau, Villa sau Micenas 1, variantele

convenționale sau LED, Signify N.V. nu își asumă nicio răspundere pentru fixarea mecanică a acestui produs pe orice alt tip de

corp de iluminat sau pe/în cadrul oricărui alt dispozitiv de montare, ori pentru orice alte aspecte legate de fixare. Clientul este

singurul responsabil de montarea și fixarea produsului în mod sigur și fiabil.

Kit de montare pe vechile instalații LED cu design tradițional

2Product family leaflet, 2023, Aprilie 13 Informatie ce poate fi modificată



Versions

Villa LED retrofit kit with white

mask

Micenas 2 LED retrofit kit with

black mask

Villa LED retrofit kit with black

mask

Micenas 1 LED retrofit kit with

black mask

Jargeau LED retrofit kit with white

mask

Round LED retrofit kit with black

mask

Jargeau LED retrofit kit with black

mask
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Cote
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Detalii produs

Universal LED retrofit kit Universal LED retrofit kit

Micenas 1 LED retrofit kit

passepartout

Universal LED retrofit kit

Universal LED retrofit kit Jargeau LED retrofit kit

passepartout

Universal LED retrofit kit Universal LED retrofit kit
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Detalii produs

Villa LED retrofit kit passepartout Universal LED retrofit kit

Micenas 2 LED retrofit kit

passepartout

Round LED retrofit kit

passepartout

General information

Balast inclus Da

Cod familie lămpi LED50

Sursă de lumină înlocuibilă Da

Număr de unități de echipament 1 unitate

 
Light technical

Tip capac optic/lentilă Sticlă plată

Unghi standard de înclinație pentru

montare pe braț

-

Unghi standard de înclinație în cap de

stâlp

-

Randament luminos orientat în sus 0,01

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

 
Approval and application

Marcaj CE Da

Marcaj de inflamabilitate -

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK09

 
Application conditions

Nivel maxim de reglare a intensităţii

luminoase

Nu se aplică

General information

Order Code Full Product Name Cod familie de produse

22135200 EDP768 LED50/830 II MK-WH DM50 FG SRG10 EDP768

22132100 EDP771 LED50/730 II MK-BK DS50 FG H07RN- EDP771

22129100 EDP768 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 EDP768

22131400 EDP770 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 EDP770

22136900 EDP769 LED50/722 II MK-WH DM50 FG SRG10 EDP769

22133800 EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- EDP772

22137600 EDP772 LED50/727 II MK-BK DM50 FG SRG10 EDP772

22134500 EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN- EDP773

22138300 EDP773 LED50/830 II MK-BK DM50 FG SRG10 EDP773

22130700 EDP769 LED50/722 II MK-BK DX10 FG SRG10 EDP769

Light technical
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Order Code Full Product Name

Lățime fascicul

de lumină corp

de iluminat

Culoare

sursă de

lumină

Tip optic

exterior

22135200 EDP768 LED50/830 II

MK-WH DM50 FG

SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22132100 EDP771 LED50/730 II

MK-BK DS50 FG

H07RN-

152° x 155° Alb cald 730 Distribuţie

simetrică 50

22129100 EDP768 LED50/830 II

MK-BK DM50 FG SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22131400 EDP770 LED50/830 II

MK-BK DM50 FG SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22136900 EDP769 LED50/722 II

MK-WH DM50 FG

SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 722 Distribuţie

medie 50

Order Code Full Product Name

Lățime fascicul

de lumină corp

de iluminat

Culoare

sursă de

lumină

Tip optic

exterior

22133800 EDP772 LED50/830 II

MK-BK DM50 FG

H07RN-

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22137600 EDP772 LED50/727 II

MK-BK DM50 FG SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 727 Distribuţie

medie 50

22134500 EDP773 LED50/830 II

MK-BK DM50 FG

H07RN-

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22138300 EDP773 LED50/830 II

MK-BK DM50 FG SRG10

30° - 5° x 153° Alb cald 830 Distribuţie

medie 50

22130700 EDP769 LED50/722 II

MK-BK DX10 FG SRG10

20° - 4° x 150° Alb cald 722 Distribuţie

extra largă 10

Approval and application

Order Code Full Product Name

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

22135200 EDP768 LED50/830 II MK-

WH DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22132100 EDP771 LED50/730 II MK-

BK DS50 FG H07RN-

Nivelul de protecție la supratensiune a

corpului de iluminat până la 6 kV în mod

diferențial și 8 kV în mod comun

22129100 EDP768 LED50/830 II MK-

BK DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22131400 EDP770 LED50/830 II MK-

BK DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22136900 EDP769 LED50/722 II MK-

WH DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22133800 EDP772 LED50/830 II MK-

BK DM50 FG H07RN-

Nivelul de protecție la supratensiune a

corpului de iluminat până la 6 kV în mod

diferențial și 8 kV în mod comun

Order Code Full Product Name

Protecție contra supratensiunii (regim

comun/diferențial)

22137600 EDP772 LED50/727 II MK-

BK DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22134500 EDP773 LED50/830 II MK-

BK DM50 FG H07RN-

Nivelul de protecție la supratensiune a

corpului de iluminat până la 6 kV în mod

diferențial și 8 kV în mod comun

22138300 EDP773 LED50/830 II MK-

BK DM50 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial

22130700 EDP769 LED50/722 II MK-

BK DX10 FG SRG10

Nivel de protecție la supratensiune până la 10

kV în mod diferențial
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