
UrbanFlex:
uniformitate în design
Stâlpi UrbanFlex

Se dorește ca orașele moderne din zilele noastre să devină mai atractive, primitoare,

convenabile și sigure. Aceste caracteristici le oferă locuitorilor un oraș în care doresc

să trăiască, în care companiile pot prospera, iar vizitatorii se pot bucura mai mult de

sejur. Din aceste motive, am conceput UrbanFlex: o soluție de iluminat coerentă din

punct de vedere vizual și flexibilă, care se potrivește perfect unei game largi de

aplicații urbane. Stilul consacrat este deosebit, modern și minimalist, oferind

peisajului urban o identitate coerentă, elegantă și discretă. UrbanFlex este disponibil

în două mărimi și oferă o gamă largă de sisteme de montaj și suporturi și stâlpi

dedicați. Grație platformei LED optimizate Philips Ledgine și varietății largi de

elemente optice adaptate pentru diverse aplicații, UrbanFlex oferă cea mai bună

performanță de iluminare în contextul unei game largi de aplicații. Datorită

compatibilității cu System Ready, aparatul de iluminat oferă opțiuni de conectivitate

și de reglare a intensității luminoase, putând fi asociat cu sisteme de management al

iluminatului, precum Interact City și inovații viitoare în domeniul senzorilor. De

asemenea, fiecare aparat de iluminat poate fi identificat în mod unic, datorită

aplicației cu etichete de service Philips Service Tag, ceea ce înseamnă că

operațiunile de întreținere și programare sunt mai rapide și mai simple, iar

dumneavoastră vă puteți crea o bibliotecă digitală de produse de iluminat și piese

de schimb. În calitate de companie preocupată de impactul iluminatului asupra

mediului înconjurător și biodiversității, am echipat UrbanFlex cu rețeta noastră de

lumină dedicată păstrării unui cer nocturn întunecat. UrbanFlex este conceput

pentru clienții care caută moduri de atingere a uniformității designului și lumină de

calitate cu produse elegante, eficiente energetic și durabile.
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Beneficii
• Soluție coerentă și flexibilă pentru o gamă largă de aplicații urbane

• Pregătire pentru viitor datorită soclului SR (System Ready)

• Echipat cu etichetă de service, un sistem de identificare pe bază de QR care face

ca fiecare aparat de iluminat să fie identificabil în mod unic şi oferă informaţii

despre întreţinere, instalare şi piese de schimb

• Aparatul de iluminat este de asemenea echipat cu rețete de lumină dedicate care

contribuie la păstrarea unui cer nocturn întunecat și reducerea poluării luminoase

Caracteristici
• Design deosebit, perfect, modern

• O gamă variată de seturi elegante și complete, dedicate sau standard, care includ

stâlpi dreptunghiulari, suporturi Lyre și Accent, pentru variante cu montare în cap

de stâlp și pe braț

• Eficacitate de până la 157 lm/W, optimizare continuă a nivelului de performanță al

fluxului luminos, permisă de Philips L-Tune

• Numeroase opțiuni de fascicule și clapete interne pentru reducerea la minimum a

efectului de orbire

• Protecție contra supratensiunii, până la 10 kV

• Gata pentru a fi conectat cu software-ul pentru managementul iluminatului

Interact City sau pentru a fi asociat cu sisteme și senzori pentru managementul

iluminatului produse de alte companii

Cerere
• Șosele și străzi

• Parcuri și piețe

• Domeniul rezidențial

• Drumuri și străzi urbane principale; drumuri și străzi laterale și rezidențiale

• Centre de orașe și zone istorice

• Alei pietonale și piste pentru biciclete, piețe, parcuri și locuri de joacă
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