Lighting

CitySoul gen2 – een
veelzijdige identiteit
CitySoul poles and brackets
CitySoul gen2 is een van de meest veelzijdige en inspirerende productfamilies voor
stedelijke straatverlichting die Philips tot nu toe heeft ontworpen. Deze zeer
efficiënte reeks levert uitstekende verlichtingsniveaus en schept tegelijk de juiste
sfeer voor alle stedelijke toepassingsgebieden, van de buitenwijken van de stad tot
in het stadscentrum. Door de modulariteit van de CitySoul-familie te laten evolueren
en er nieuwe innovaties aan toe te voegen, zoals de uithouders Lyre en Accent,
heeft Philips van deze reeks het ideale instrument voor elke stedelijke context
gemaakt. Het ontwerp is vlakker en helemaal rond en de overgangen tussen
opzetstuk en uithouder zijn volledig glad zodat jouw stadsbeeld een
samenhangende, elegante en discrete identiteit verkrijgt. CitySoul gen2 is ontworpen
vanuit zijn LED-module en is daardoor zeer efficiënt en gemakkelijk te
onderhouden. Hij is verkrijgbaar in twee formaten en is geschikt voor opschuif-,
opzet, ketting- en pendelmontage.

Voordelen
• Een geïntegreerd UrbanStyling verlichtingsinstrument dat is ontworpen voor veel
verschillende stedelijke toepassingen
• Om samenhang te verzekeren, zijn armaturen, uithouders en masten ontworpen
als één geïntegreerd concept
• Toekomstbestendig dankzij uitstekende verlichtingsprestaties en productkwaliteit
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Kenmerken
• Een brede reeks elegante, speciale en complete sets, inclusief masten en
uithouders, een kantelbare uitvoering, en uitvoeringen voor dubbele masttop- en
kettingmontage
• Diverse eigenschappen zorgen voor het leveren van het meest efficiënte en
comfortabele verlichtingsniveau
• Compatibel met alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips
• Gemakkelijk onderhoud op locatie
• Compatibel met de bestaande reeksen CitySoul-masten en -uithouders Flip,
Morph, Jump en Sweep

Toepassing
• Stadscentra
• Parken en pleinen
• Wegen en straten
• Commerciële wijken

Specificaties
type

Materiaal

Kleur

JRP533 (uithouder Lyre)

Installatie

BRP530: opschuifmontage: Ø42-60 mm

JRP532 (mastopzetstuk Double)

BPP532: Speciale uithouder Lyre: Ø60-76 mm

JGP530 (uithouder East)

BPP531: opzetmontage: Ø60-76 mm

JRP531 (uithouder Graphic)

BRP531: opschuifmontage: Ø42-60 mm

JSP532 (uithouder Right Curve)

JRP532: Ø60 mm

YHB530 (speciale mast voor Lyre)

JRP533: Ø60 mm

JRP533 (uithouder Lyre): aluminium

JRP534: Ø60-76 mm

JRP534 (mastopzetstuk Accent): aluminium

JGP530: Ø76 mm

JRP532 (mastopzetstuk Double): aluminium

JRP531: Ø76 mm

JGP530 (uithouder East): aluminium

JSP532: Ø76 mm

JRP531 (uithouder Graphic): staal

Aanbevolen montagehoogte: 4 tot 14 m

JSP532 (uithouder Right Curve): staal

Aanbevolen montagehoogte Lyre: 4-5 m

YHB530 (speciale mast voor Lyre): staal

Verstelbare kantelhoek: mogelijk met specifiek MBA of 76PA

Philips ultradonkergrijs (benadert RAL 7043)

montage-opzetstuk

Matglanzend zilvergrijs (benadert RAL 9006)

bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +35 °C

Andere RAL- en Akzo Futura-kleuren verkrijgbaar op aanvraag
Onderhoud

BPP530: opzetmontage: Ø60-76 mm

JRP534 (mastopzetstuk Accent)

Max SCx: n.t.b. m²

Vanaf de onderzijde door de behuizing te openen met één

Opmerkingen:

schroef (Torx20)

Voorbedraad mogelijk voor:
Wandmontage / pendel- of kettingmontage (C2K, 1,65 m kabel)
Andere configuraties (C8K, 6 m kabel, C10K, 10 m kabel, C14K,
14 m kabel)
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Versions
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CitySoul gen2 Brackets Accent -

CitySoul gen2 Brackets East -

Dark gray

1000 mm - 2° - RAL color

CitySoul gen2 Brackets Graphic -

CitySoul gen2 Brackets Right

RAL color

Curve - RAL color
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Productgegevens
2D rendering CitySoul gen2

EAST-DPP.jpg

Bracket - Accent

GRAPHIC-DPP.jpg

RIGHT_CURVE-DPP.jpg

Algemene informatie
Order Code

Full Product Name

CE-markering

Productfamiliecode

Order Code

Full Product Name

CE-markering

Productfamiliecode

61269900

JRP534 MBP DGR

CE-markering

JRP534

38199800

JGP530 MBP-S 1400 76 RAL

Nee

-

93707500

JGP530 MBP-S 1000 76 RAL

CE-markering

-

38202500

JGP530 MBW 500 RAL

Nee

-

93708200

JRP531 MBP-S 1400 76 RAL

CE-markering

-

38219300

JSP532 MBW 750 RAL

Nee

-

93709900

JSP532 MBP-S 1100 76 RAL

CE-markering

-
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