
Philips TubeLine:
lineaire
tunnelverlichting voor
geoptimaliseerd
comfort en
begeleiding
TubeLine

Voor klanten die een hoog niveau van visueel comfort eisen voor hun

tunnelarmaturen, is fluorescerende lijnverlichting van oudsher de voorkeurskeuze.

Met een uitstekende lichtuniformiteit op de weg en de wanden, de perfecte visuele

geleiding en hoge kleurweergave biedt lijnverlichting bestuurders een superieure

verlichtingskwaliteit en veiligheid. Ook levert deze verlichting een hoge

systeemredundantie in vergelijking met lichtoplossingen met puntbronnen. Met

Philips TubeLine tunnelarmaturen kun je dezelfde verlichtingskwaliteit bereiken,

maar met alle extra voordelen van LED-technologie. TubeLine is een state-of-the-

art tunnelarmatuur die gebruik maakt van de nieuwste LED-technologie met

geoptimaliseerde afmetingen en aantrekkelijke prijzen voor een snel rendement op

de investering. Lijnverlichting is nog nooit zo haalbaar geweest voor

tunnelverlichting en onderdoorgangsverlichting met een beperkt budget.
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Voordelen
• Optimale verkeersdoorstroming en meer veiligheid dankzij verhoogd visueel

comfort vergeleken met puntvormige verlichting

• Snelle terugverdientijd

• Flexibel en eenvoudig te installeren oplossing

• 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

Kenmerken
• Robuust, corrosiebestendig ontwerp van aluminium

• Standaardlengte 2 m

• Vloeiend ontwerp, eenvoudig schoon te maken

• Externe driver zodat afsluiting van rijbanen voorkomen kan worden

• Lichtopbrengsten tot 14.400 lm

• Flexibele montage en connectiviteit

• Compatibel met regelsystemen van Philips Lighting

Toepassing
• Verkeers- en fietstunnels

• Onderdoorgangen

Maatschets
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Algemene informatie

Driver/VSA inbegrepen Nee

VSA -

Lichtbron vervangbaar Nee

Aantal VSA's 1 unit

Code productfamilie BGP360

 
Eisen aan armatuurontwerp

Bundelspreiding armatuur 150°

Kleur lichtbron 740 neutraalwit

Type optische lichtkap/lens Plat glas

Optiektype buiten Symmetrische

lichtverdeling

tunnel

Standaard kantelhoek

opschuifmontage

-

Standaard kantelhoek opzetmontage -

Opwaartse lichtopbrengstverhouding 0

 
Regelsystemen en dimmers

Dimbaar Nee

 
Goedkeuring en toepassing

CE-markering Ja

Brandbaarheidsmarkering -

IK-classificatie IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

-

Algemene informatie

Order Code Full Product Name Type lichtbron

09429400 BGP360 LED30/740 DTS CFW C250W GP LED30

09430000 BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP LED60

09432400 BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP LED120

TubeLine

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de

nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden

gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als

offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify.

Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com

2023, april 13 - Wijziging van gegevens voorbehouden


