
SlimBlend
obdĺžnikové – vysoký
výkon, pokročilé
ovládanie .
Obdĺžnikové svietidlo SlimBlend, závesné

V súčasnosti sa požaduje kancelárske osvetlenie s dobrou kvalitou svetla, ktoré

spĺňa normy. Navyše, čoraz viac sa kladie dôraz na zrakové pohodlie, aké je pri

difúznom osvetlení a jednoduchú integráciu do stropnej architektúry. Tzv. „svetelnej

plochy“ sú preto čoraz obľúbenejšie. Navyše sa požaduje zníženie nákladov na

energiu a údržbu. Svietidlo SlimBlend zodpovedá všetkým týmto a mnohým ďalším

požiadavkám. Nielenže prináša vizuálny komfort difúzneho svetla bez oslnenia a

sviežu estetiku vďaka integrovanému ovládaniu, ale tiež 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. SlimBlend môže byť súčasťou prepojených 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 telesu zároveň umožňuje jednoduchšiu montáž

technického vybavenia do priestoru nad stropom. Rôzne spôsoby montáže

umožňujú využiť tento rad svietidiel v rôznych stropných konštrukciách. Svietidlo

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

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

pomer medzi investičnými nákladmi a návratnosťou, 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 architektúre stropov pôsobiť čistým dojmom

• Vďaka integrovanému snímaču je pripravené na prepojené svetelné systémy

• Kratší čas a nižšie náklady na montáž

Vlastnosti
• Najlepšia účinnosť v triede, podporujúca ekologický dizajn budov

• Dobrá rovnováha medzi počiatočnými nákladmi a návratnosťou investície,

návratnosť do 3 rokov

• Integrovaný snímač pre (prepojené) osvetľovacie sústavy, ktoré umožňujú ďalšie

úspory energie, zber údajov

• Svetlo plynie smerom k okrajom svietidla, a tak ladí s architektúrou stropu

• Pohodlné kancelárske osvetlenie bez oslnenia, využívajúce mikrošošovkovú

optiku

Aplikácie
• Kancelárie

• Zdravotnícke zariadenia

• Vzdelávacie inštitúcie

Versions

SlimBlend RSM SM400C ACL

Rozmerový obrázok

Obdĺžnikové svietidlo SlimBlend, závesné
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