
Milewide² –
vormgeving ontmoet
efficiency
MileWide²

Samen met Holscher Design hebben we de MileWide LED gen2 ontwikkeld, de

opvolger van de zeer populaire MileWide-familie. Het pure, strakke ontwerp van de

MileWide LED gen2, dat een reeks speciale masten en uithouders omvat, sluit

perfect aan bij het stadsbeeld van vandaag en morgen. Dankzij zijn geavanceerde

LED-module en het gebruik van toepassingsspecifieke optieken levert MileWide

LED gen2 een uitstekende lichtkwaliteit en uitmuntende lichtprestaties. Dat maakt

aanzienlijke energiebesparingen mogelijk en zorgt toch voor een perfect gelijkmatig

licht op de weg. MileWide LED gen2 is ook klaar om te worden gecombineerd met

lichtregelsystemen en softwaretoepassingen, want de armatuur is voorzien van de

SR-aansluitbus (System Ready). Dit betekent dat de armatuur op elk moment tijdens

zijn levensduur verbonden kan worden met geavanceerde softwaretoepassingen

zoals InterAct City. Bovendien kan elke armatuur geïdentificeerd worden met de

Signify Servicetag-applicatie. Via het simpelweg scannen van een QR-code die aan

de binnenkant het deurtje van de lichtmast is geplaatst, krijg je direct toegang tot de

armatuurconfiguratie, wat werkzaamheden voor onderhoud en programmering

vereenvoudigt, in welke fase van de levensduur een armatuur ook verkeert.

Voordelen
• Continuiteit in vormgeving van de MileWide famile

• Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met HPL) zonder afbreuk

te doen aan de lichtkwaliteit

• Voorzien van Servicetag, een uniek systeem op basis van QR-codes waarmee elke

afzonderlijke armatuur kan worden geïdentificeerd en dat informatie biedt over

onderhoud, installatie en reserveonderdelen.
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Kenmerken
• Zuivere vormgeving, afwerking van hoge kwaliteit

• Uitgerust met de nieuwste Ledigne O leds

• Hoge prestaties en goede verblindingsregeling

• Verschillende Optiperfect optieken verkrijgbaar – geschikt voor een brede reeks

toepassingen

• nnectiviteit en sensoren met de SR connectoren

Toepassing
• Straten in woonwijken

• Wandel-, fiets- en joggingpaden

• Hoofdwegen

• Snelwegen

• Parkeerplaatsen

MileWide²
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