OptiVision LED gen2
BVP525 1940/757 HGB A-WB T25 PSD D9 50K

BVP525 - 757 cool white - Housing with pre-fitted driver/
gear box - Asymmetrisch brede bundel - Dimming via
external communication DALI
Het OptiVision gen2 LED-schijnwerpersysteem van Philips
biedt een complete oplossing voor verlichtingstoepassingen
voor algemene en recreatiesportterreinen, van de
eenvoudigste tot de meest complexe. De schijnwerpers
met hoog rendement worden geleverd met drie of twee
LED-lichtmodules die werken met een externe driverdoos,
afzonderlijk voor gebruik van afstand vanaf de schijnwerper
(BV) of vooraf geplaatst op de montagebeugel van de
schijnwerper (HGB) voor installatiegemak en lagere initiële
kosten. Ze voldoen aan de hoogste prestatienormen,
bieden een uitstekende lichtkwaliteit en waarborgen
veiligheid en visueel comfort.OptiVision LED gen2 biedt
nieuwe mogelijkheden om het energieverbruik te
reduceren en de flexibiliteit te verhogen (onmiddellijk
starten, programmeerbare verlichtingsniveaus) bij gebruik in
combinatie met de geavanceerde systeemregelaars en sensoren van Philips. De schijnwerpers zijn ook compatibel
met andere externe regelsystemen via het DALI-protocol.

Product gegevens
• Algemene informatie
Kleur lichtbron
VSA
Driver/voedingsunit/
transformator
Lichtregeling
Aansluiting
Brandbaarheidsmerkteken
UL-merkteken
Optic type outdoor
Product Family Code

• Mechanische eigenschappen en Behuizing
757 cool white
Nee [ -]
PSD-E [ Voedingsunit met DALIinterface, extern]
Dimming via external communication
DALI
PIP [ Insteekconnector en
trekontlasting]
NO [ Nee]
Nee
Asymmetrisch brede bundel
BVP525

Configuratie behuizing
Reflectormateriaal

Housing with pre-fitted driver/gear
box
Polycarbonate

• Productgegevens
Volledige productcode
Productnaam voor
bestelling
EAN/UPC - Product
Bestelcode
Local Code
Numerator - Aantal
per pak

871869908662600
BVP525 1940/757 HGB A-WB T25
PSD D9 50K
8718699086626
08662600
BP5251945HA5
1

OptiVision LED gen2
Numerator - Dozen
per buitendoos
Materiaalnr. (12NC)

1
912300023446

Netto gewicht (per
stuk)

34.000 kg

Maatschets

BVP525 HGB

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken
zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) en hun respectieve eigenaren.
www.philips.com/lighting

2016, juli 11
Wijziging van gegevens voorbehouden

