
TownTune Central
opschuifmontage DR
ZDP261 DR

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting - - - - - IK08 | 5 J,

beschermd tegen vandalisme - Helder

De TownTune-familie is ontworpen om bestaande en schaalbare stedelijke ruimten

te verbeteren en biedt de nieuwste innovaties op het gebied van prestaties,

lichtkwaliteit en connectiviteit. De familie bestaat uit vier oplossingen: een centrale

masttopmontage, een asymmetrisch mastopzetstuk / uitvoering voor

opschuifmontage (ASY), een uitvoering met een uitstekende liervormige uithouder

aan de top van de mast (Lyre) en een centrale masttopmontage met een Conic

Comfort Bowl (CCB). Elke TownTune-armatuur kan worden aangepast met

verschillende vormen aan de bovenkant van de behuizing. Ook kan er een

decoratieve ring aan worden toegevoegd, die verkrijgbaar is in twee kleuren

(exclusief CCB). Met deze ontwerpopties kun je de verlichting een specifieke

identiteit geven die herkenbaar is in regio's en steden. Daarnaast is elke armatuur in

de TownTune-familie uniek identificeerbaar met de Signify Servicetag-app. Door

een QR-code te scannen die aan de binnenkant van de deur van een mast of direct

op de armatuur is geplaatst, heb je direct toegang tot de configuratie van de

armatuur. Hierdoor is het onderhoud en het programmeren eenvoudiger en sneller

en kun je een digitale bibliotheek creëren met verlichtingsoplossingen en

reserveonderdelen. TownTune maakt ook gebruik van het LEDGINE-O-

verlichtingsplatform, waardoor je in de straat altijd de juiste hoeveelheid licht hebt in

de juiste richting. Daarnaast is TownTune systeemklaar (SR) en daardoor ook

toekomstbestendig. Deze oplossing kan worden gekoppeld met op zichzelf staande

en geavanceerde regelaars en softwaretoepassingen voor verlichting zoals Interact

City.
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Algemene informatie

Hoek -

Accessoirekleur Helder

Code productfamilie AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]

Waardeschaal Prestaties

 

Mechanische eigenschappen en behuizing

Totale hoogte 61 mm

Totale diameter 533 mm

Materiaal Polymethylmethacrylaat

 

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse -

IK-classificatie IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]

 

Productgegevens

Full EOC 871869949032400

Productnaam voor bestelling ZDP261 DR

Bestelcode 49032400

Lokale code 49032400

Numerator - Aantal per pak 1

Numerator - Dozen per buitendoos 1

Materiaalnummer (12NC) 912300024163

Volledige productnaam ZDP261 DR

EAN/UPC - Case 8718699490324

TownTune Central opschuifmontage DR
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