
Téglalap alakú
SlimBlend – Nagy
teljesítmény és fejlett
vezérlés
Téglalap alakú SlimBlend, felületre szerelt

Megnőtt az igény az irodai szabványoknak megfelelő, kiváló fényminőségű

világításra. Egyre gyakoribb igény ugyanakkor az olyan kényelmi szempontok

teljesítése is, mint a szórt fény és a mennyezet kialakítását nem megtörő világítás.

Ezért válnak egyre népszerűbbé a „világító felület” típusú megoldások.

Természetesen ezekkel az igényekkel egyidejűleg továbbra is elvárás az

energiafogyasztás és a karbantartási költségek mérséklése is. A SlimBlend

termékcsalád mindennek megfelel, sőt még többet nyújt. A káprázásmentes és szórt

fényt a mennyezetbe olvadó dizájnnal kombinálja a beépített vezérlésnek

köszönhetően, sőt különleges fénykeveréssel is csábít. A külső burkolat alatt

„beragadó” fényt finoman ragyogtatva képez lágy átmenetet a peremek felé, és a

mennyezetbe integrálva csökkenti a kellemetlenül éles világítás érzetét. A SlimBlend

hálózatalapú világítási rendszerhez és informatikai megoldásokhoz csatlakoztatható,

ha gyűjteni szeretnék a használati adatait a további energiatakarékosság és komfort

elérése céljából. Kecses kialakítása megkönnyíti, hogy a műszaki elemeket a

légtechnikai rendszerbe építsék be. Számos különböző felszerelési módja igazán

alkalmassá teszi ezt a lámpatestcsaládot szinte minden mennyezettípushoz. A

SlimBlend termékcsalád négyzetes és téglalap alakú formában kapható, és

süllyesztett, felületre szerelt és függesztett megoldásként egyaránt telepíthető. A

bekerülési költség és a megtérülés remek egyensúlya jellemzi, így ideális választás

minden irodai környezetbe, ahol egyaránt fontos a kiváló fényminőség és a gyors

megtérülés.
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Előnyök
• Az elegáns kialakítás és a nagy teljesítmény egyedi ötvözete

• Hozzájárul a letisztult mennyezetképhez

• Beépített érzékelő a csatlakoztatott világítási rendszerekkel való

együttműködéshez

• Gyorsabb és olcsóbb üzembehelyezés

Szolgáltatások
• Kategóriájában kiemelkedő hatásfok a környezettudatos épülettervezés

szolgálatában

• Bekerülési költség és megtérülés remek egyensúlya – 3 év alatt behozza az árát

• Beépített érzékelő a (csatlakoztatott) világítási rendszerekhez, további

energiamegtakarítást és adatgyűjtést kínálva

• A fény a lámpatest peremei felé terjed, harmóniát teremtve a mennyezet

kiképzésével

• Kellemes, káprázásmentes, irodai szabványoknak megfelelő világítás mikrolencsés

optikával

Alkalmazás
• Irodák

• Egészségügy

• Oktatás

Versions

SlimBlend RSM SM400C ACL

Méretezett rajza
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