Lighting

Iluminando sua
escalada para o
sucesso
SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622
A Philips SportsStar LED Floodlight dita a norma no que se refere à distribuição
óptica de alta qualidade com alto desempenho e baixo nível de poluição luminosa
(ou controle de luz eficiente). Da iluminação para esportes à iluminação de área,
nosso sistema, que inclui os mastros altos necessários, projeta a luz até o ponto ao
qual ela deve chegar. Escolha os níveis corretos de iluminação para qualquer
ambiente com a Philips SportsStar LED Floodlight.

Benefícios
• Adequada para áreas com mastros altos e aplicações de esporte
• Vários revestimentos de lente para todas as necessidades dos clientes
• Compatibilidade com sistemas, incluindo o sistema Philips Arenavision
• Qualidade e confiabilidade consistentes
• Conformidade com os requisitos de transmissão de HDTV

Características
• Versão integrada e versão remota
• Grande variedade de lentes
• DALI, 1-10 V e interface de controle DMX
• Pulverizador de sal 1.000 horas
• Vida útil usual de até 50.000 horas (L70B50)
• Sem tremulação (<1%)
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SportsStar-BVP621/BVP622/EVP622

Aplicação
• Praça de manobra em aeroporto
• Porto e pátio de contêineres
• Grandes áreas industriais
• Grandes áreas de estacionamento de automóvel
• Construção de fachadas
• Terminais de transporte e rodovias com pedágio
• Área de treinamento de golfe
• Iluminação de inundação geral
• Estádio de esportes profissionais
• Estádio de esportes recreacionais

Versions
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