
Egyszerű, rugalmas
megoldás modern
fénysávos
megvilágításra,
üzlethelyiségekben és
munkahelyen
PlainView, függesztett

A fénysávos megvilágítás mindig divatos. Így a fejlesztés ezen a területen

kulcsfontosságú. A PlainView modern megjelenésű, szép lámpatest, amely

látványelemként is szolgál, mindamellett kellemes, jó minőségű megvilágításról

gondoskodik. A lámpatestek kiváló specifikációkkal rendelkeznek, valamint kellő

rugalmassággal az egyes fényáramcsomagok különféle opcióihoz. Ezeknek az

előnyös tulajdonságoknak köszönhetően a PlainView a munkahelyek ideális

világítóteste a nem közvetlen munkaterületeken, pl. irodákban, oktatási

intézményekben, valamint recepciókon és kiskereskedelmi egységekben.

Előnyök
• Tiszta és egyenletes fény

• Többcélú alkalmazhatóság

• Egyszerű felszerelés és karbantartás

• Megbízható, tartós fényforrások
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Szolgáltatások
• Homogén kimeneti nyílás

• Különálló, illetve folytonos fénysávok hozhatók létre; kapható süllyesztett és

függesztett kivitelben is

• A szerelés megkönnyítése és a rugalmasság érdekében azonos modulok

használhatók a különálló és a folytonos fénysávokhoz

• Garantált Philips-minőség

Alkalmazás
• Hivatal – közlekedőhelyiségek és közös helyiségek

• Oktatás – közlekedőhelyiségek és közös helyiségek

• Üzletek – áruházak általános világítása

• Egészségügy – közlekedőhelyiségek és közös helyiségek

termékjellemzők

Környezeti hőmérséklet +10 és +40 °C között

A lámpatest

fényeloszlása

100°

A lámpatest fő színe WH

Csatlakozás 5pólusú gyorscsatlakozós aljzat (5pólusú gyorscsatlakozós

aljzat)

Szabályozás Igen

Előtét Power supply unit with DALI interface (PSD)

Kezdeti korrelált

színhőmérséklet

4000 K

Kezdeti bemeneti

feszültség

40 W

A LED-es világítótest

kezdeti hatásfoka

90 lm/W

Kezdeti fényáram 3800 lm

Bemeneti frekvencia 50–60 Hz

Bemeneti feszültség 220 to 240 V

Induló áramlökés (A) 22 A

A fényforrás színe 840 semleges fehér

Cserélhető fényforrás Nem

Anyag Ház: alumínium

Anyag Optika: -

Optika No | -

Optikai bura -

Jótállási idő 5 év

Versions

PlainView, függesztett
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Termék részletei
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