
Egy megoldás,
különféle belső
terekhez
FastSet, felületre szerelt

A LEDesítés alapvető trend az irodavilágításban. Miután felismertük a piac igényét

egy olyan lámpatestre, amely egyszerűen használható, és egy az egyben

csereszabatos a hagyományos irodavilágító lámpatestekkel, kifejlesztettük a FastSet

rendszert. Ez a lámpatest ideális választást jelent a LED-világítás előnyeinek gyors

kiaknázására, mivel közvetlen cserére alkalmas, nincs szükség világítástechnikai

számításokra a LED-világítás felszerelése előtt. A lámpatest egyszerűen

beilleszthető a különböző beltéri alkalmazásokba. Ezenfelül különálló változatban

és átmenő vezetékezéssel is elérhető, így a későbbiekben csatlakoztatható további

lámpatestekhez is.

Előnyök
• Univerzális lámpatest, mindenfajta belső térhez

• Alkalmas a hagyományos világítótestek közvetlen lecserélésére

• Gyors felszerelés és kimagasló megbízhatóság

Szolgáltatások
• A lámpatest felszerelhető önálló egységként, vagy átmenő vezetékezéssel

csatlakoztatható további lámpatestekhez is

• Amennyiben a hagyományos lámpatesteket FastSet-re cseréli, nincs szükség

világítástechnikai számításokra

• IP44 besorolású

• Philips márkanévvel ellátott termék

Alkalmazás
• Irodaépületek

• Oktatási helyiségek

• Garázsok, beltéri parkolók
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Versions

FastSet-SM150C-1SPP FastSet-SM150C-2SPP

Méretezett rajza

Termék részletei

FastSet-SM150C-3DPP.TIF FastSet-SM150C-4DPP.TIF

FastSet-SM150C-5DPP.TIF FastSet-SM150C-6DPP.TIF
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Termék részletei

FastSet-SM150C-1DPP.TIF FastSet-SM150C-2DPP.TIF

FastSet-SM150C-7DPP.TIF FastSet-SM150C-8DPP.TIF

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

 
Technikai adatok

Fényforrás sugárzási szöge 116 fok

Optikai típus Széles sugárzási

szög

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220-240 V

 
Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány 0 és +35 °C között

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE-jelölés Igen

IEC védelmi osztály I. biztonsági

osztály

ENEC-jelölés -

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 850

°C, időtartam: 30 s

Mech. behatások elleni védelem kódja IK03

Por és víz elleni védelem kódja IP44

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

 
Alkalmazási feltételek

Véletlenszerű váltásra alkalmas Nem

alkalmazható

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti színérték

38125799 SM150C LED48S/840 PSU TW3 PI5 L1160 (0.3828, 0.3803) 5SDCM

38126499 SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 (0.4344, 0.4032) 5SDCM

38124099 SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 (0.4344, 0.4032) 5SDCM
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