
Štvorcové svietidlo
SlimBlend – vysoký
výkon, pokročilé
ovládanie
Štvorcové svietidlo SlimBlend, zapustené

Na trhu je žiadané kancelárske osvetlenie s dobrou kvalitou svetla, ktoré spĺňa

normy. Navyše, existuje čoraz väčší dôraz sa kladie aj na efekty komfortu, ako

napríklad difúzne osvetlenie a osvetlenie jednoducho integrované do architektúry

stropu. Preto sú „svetelné plochy“ čoraz obľúbenejšie. Popri dizajnových

požiadavkách sú tu aj cenové faktory - zníženie nákladov na energiu a údržbu.

Svietidlo SlimBlend zodpovedá všetkým týmto a mnohým ďalším potrebám. Prináša

pohodlie bez oslnenia s difúznym efektom a sviežu estetiku vďaka možnostiam

integrovaného ovládania, ale taktiež vytvára zvláštne spojenie svetla. Svetlo

„zachytené“ pod maskovaním využíva na vytvorenie jemného vyžarovania s mäkkým

prechodom k okraju, zmenšuje tak vnímanie jasu a integruje svetlo do stropu.

Svietidlo SlimBlend taktiež môže byť súčasťou združených systémov osvetlenia a

integrované do IT infraštruktúry, čo umožňuje zhromažďovanie údajov o používaní.

To napomôže zníženiu nákladov na energiu a ďalšiemu zlepšeniu pohodlia

zamestnancov. Vďaka úzkemu profilu zároveň umožňuje jednoduchšiu montáž

technického vybavenia do priestoru nad stropom. Rôzne spôsoby montáže umožnia

využiť tento rad svietidiel v rôznych typoch stropných konštrukcií. Svietidlo

SlimBlend sa dodáva vo štvorcovom, obdĺžnikovom a kruhovom tvare a môže byť

zapustené, prisadené, zavesené alebo namontované na stenu. Ponúka dobrý pomer

medzi prvotnými nákladmi a návratnosťou investície, čo z neho robí ideálnu voľbu,

ktorá prináša do kancelárií vynikajúcu kvalitu svetla a rýchlu návratnosť investícií.
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Výhody
• Jedinečná kombinácia unikátneho dizajnu a výkonnosti

• Umožňuje dosiahnuť "čistú" stropnú architektúru

• Vďaka integrovanému snímaču je pripravené na prepojené svetelné systémy

• Kratší čas a nižšie náklady montáže

Vlastnosti
• Najlepšia účinnosť v triede, podporujúca ekologický dizajn budov

• Dobrá rovnováha medzi počiatočnými nákladmi a návratnosťou investície, zaplatí

sa späť za 3 roky

• Integrovaný snímač pre (prepojené) svetelné systémy, ktorý umožňuje ďalšie

úspory energie, zber údajov

• Svetlo pláva smerom k okrajom svietidla, aby bolo zaistené, že ladí s architektúrou

stropu

• Pohodlné kancelárske osvetlenie bez oslnenia, využívajúce mikrošošovkovú

optiku

Aplikácie
• Kancelárie

• Zdravotnícke zariadenia

• Vzdelávacie inštitúcie

Versions

SlimBlend SR-RC400B PCV SlimBlend SR-RC400B VPC

Rozmerový obrázok

Štvorcové svietidlo SlimBlend, zapustené
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Všeobecné informácie

Možnosť vyžarovania svetelného

zdroja

- stupeň (stupne)

Označenie CE Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná

trieda II

Vrátane napájača Áno

Značka ENEC Značka ENEC

Značka horľavosti Pre montáž na

bežne horľavé

povrchy

Požiarna odolnosť Teplota 650 °C,

trvanie 30 s

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

Typ optiky -

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

 
Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt +10 až +40 °C

 
Schválenie a použitie

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK02

Kód IP IP20/40

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť (0.38, 0.38)

SDCM<3

Poč. náhradná teplota chromatickosti 4000 K

Odchýlka svetelného toku +/-10%

 
Podmienky použitia

Maximálna úroveň stmievania 1%

Vhodné na náhodné spínanie Áno

Všeobecné informácie

Order Code Full Product Name Kód radu produktov

98196900 RC402B LED36S/840 PSD W62L62 PCV PIP RC402B

98158700 RC400B LED36S/840 PSD W60L60 VPC PIP RC400B

98167900 RC400B LED36S/840 PSU W60L60 VPC PIP RC400B

98204100 RC402B LED36S/840 PSU W62L62 VPC PIP RC402B

Štvorcové svietidlo SlimBlend, zapustené
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