Lighting

CityCharm masten en
uithouders combineert sfeer met
optimale prestaties
CityCharm masten en uithouders
CityCharm Cone is ontworpen voor gebruik in stedelijke gebieden waar
comfortabele verlichting, sfeer en vormgeving een belangrijke rol spelen. Zijn
onopdringerige verschijning maakt hem tot een tijdloze, toekomstbestendige
armatuur die ideaal is voor woonwijken, parken, voet- en fietspaden waar visueel
comfort en maximale efficiëntie belangrijk zijn. CityCharm biedt keuze uit twee
iconische ontwerpen (Cordoba en Cone) en diverse accessoires, wat je in staat stelt
een verlichtingsoplossing te realiseren die zowel overdag als 's nachts kenmerkend
is voor jouw stad. CityCharm armaturen zijn ook verkrijgbaar als een complete set,
met keuze uit diverse speciale masten en uithouders.

Voordelen
• Elegante iconische reeks, gericht op comfortabele verlichting
• Toekomstbestendig dankzij uitstekende verlichtingsprestaties en hoge kwaliteit
van product en afwerking
• Geschikt voor zowel renovatieprojecten als nieuwe installaties dankzij speciale
uithouders en masten
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Kenmerken
• Keuze uit meerdere armatuurvormen, kleureffecten en speciale masten en
uithouders
• Diffuserhulpmiddelen voor het realiseren van visueel comfort en gekleurde delen
ter verbetering van de ambiance
• Een breed lumenbereik en optieken om op alle verlichtingsniveaus maximale
efficiëntie te verzekeren
• Optimale totale eigendomskosten
• Compatibel met alle standaard en geavanceerde lichtregelsystemen van Philips
en voorbereid voor CityTouch
• Gemakkelijk onderhoud van de driver op locatie

Toepassing
• Woonwijken
• Trottoirs en fietspaden
• Parken en boulevards

Specificaties
Type

JDP490 (CityCharm masttopuithouder)

Opmerkingen

JPP490 (CityCharm uithouder)

Trekdraad geïntegreerd voor gemakkelijke bedrading van de
complete set

YHM490 (CityCharm mast)
Materiaal

JDP490 (CityCharm masttopuithouder): aluminium
JPP490 (CityCharm uithouder): aluminium
YHM490 (CityCharm mast): aluminium en staal

Kleur

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

Installatie

JDP490: op een Ø60 mm mast of een CityCharm mast
(YHM490)
JPP490: op een Ø60 mm mast of een CityCharm mast
(YHM490)
YHM490: flensplaat of bodemdeel
Bevestiging met armatuur: masttop Ø60 mm
Aanbevolen montagehoogte YHM490:
- 3,6 m voor CityCharm lichtbron op 4 m hoogte
- 4,6 m voor CityCharm lichtbron op 5 m hoogte
- 5,6 m voor CityCharm lichtbron op 6 m hoogte

Versions

MBP
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MBP-S

MBP-T

2

Konzola pro montáž na stěnu
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