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A Philips FlexBlend a felületre szerelt és függesztett lámpatestek vonzó családja, a

süllyesztett Flexblend mellett. Ezzel a lámpatestcsaláddal az épületek tulajdonosai

fejleszthetik a világítástechnikai rendszerek működését, és kevesebb mint 3–4 év

megtérülési idő mellett kínálhatnak az irodai elvárásoknak megfelelő

világítástechnikát. A FlexBlend a kialakítás alakíthatóságával nyújtja a szükséges

rugalmasságot. Így a lámpatestek könnyen felszerelhetők a helyszínen, bármely

pillanatban. Még ha a mai lámpatest függesztett is, holnap ez a helyszínen

átalakítható felületre szerelt berendezéssé. És fordítva. A felületre szerelt és

függesztett lámpatestcsalád számos különböző irodai térben használható, így

például egyterű irodákban, folyosókon, recepciókon és tárgyalótermekben. A

FlexBlend sorokban és önálló egységként is kapható, ugyanazt a világítástechnikai

modult használva. Ez lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy most önálló

egységként használják a FlexBlend terméket, holnap pedig sorként. A szabályzó be

van építve a lámpatestbe. Mivel a világítástechnológia gyorsan változik, az ideális

világítási megoldás fel van készítve az innovációk fogadására, amelyekkel tovább

optimalizálható a világítási rendszerek működtetése. Ezért a FlexBlend minden

csatlakoztatási és időtálló lehetőséget támogat. A System Ready-világítótestek

összekapcsolhatók olyan világításkezelési rendszerekkel, mint a Philips SpaceWise;

szoftveralapú világítási rendszerekkel, mint a vezetékes Interact Office (PoE) és a

vezeték nélküli Interact Office; illetve a meglévő és a jövőben megjelenő

érzékelőkkel is. Így a lámpatestcsalád időtálló: rendszerelem nélkül szállítható, és

egy következő fázisban a helyszínen korszerűsíthető. Vonzó lehetőség új

szerelésekhez és felújításokhoz is.
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Figyelmeztetések és biztonság
• A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért erősen ajánlott, hogy megfelelően ellenőrizze a tervezett

használati környezetét.

• Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék biztonságos

meghibásodását, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok
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Termékcsalád kódja SP340Z [FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Értéklétra Teljesítmény

 

Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség - V

Hálózati frekvencia - Hz

Bemeneti frekvencia - Hz

 

Mechanika és tokozás

Teljes hossz 1 500 mm

Anyag Rozsdamentes acél

 

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja -

Mech. behatások elleni védelem kódja -

IEC védelmi osztály -

 

Termékadatok

Full EOC 871951410616100

A termék megrendelési neve SP340Z SMTE-5 L1500 WH

Rendelési kód 10616100

Számláló – mennyiség csomagonként 1

Számláló – csomag külső dobozonként 1

Termékkód (12NC) 910925867357

Teljes terméknév SP340Z SMTE-5 L1500 WH

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8719514106161
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