
Jednoduché a
flexibilné riešenie na
vytvorenie moderných
svetelných radov v
profesionálnych aj
maloobchodných
priestoroch
PlainView, závesný

Svetelné rady sú vždy v kurze. Chápeme, že poskytovanie inovácií v tejto oblasti je

kľúčové. PlainView je svietidlo moderného vzhľadu, poskytujúce príjemné a kvalitné

osvetlenie, ktoré je zároveň dizajnovým prvkom. Toto svietidlo spĺňa vysoko kvalitné

špecifikácie a poskytuje flexibilitu vďaka rôznym hodnotám svetelného toku.

Uvedené funkcie a výhody robia z PlainView ideálne osvetlenie v nepracovných

zónach profesionálnych priestorov, ako sú kancelárie, vzdelávacie inštitúcie, ale tiež

v uvítacích priestoroch a vstupoch maloobchodných priestorov.

Výhody
• Jasné a rovnomerné svetlo

• Rôzne možnosti aplikácie

• Jednoduchá montáž a údržba

• Dlhodobé a spoľahlivé svietidlo
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Vlastnosti
• Homogénne vyžarovanie svetla

• Môže byť použité ako samostatné svietidlo alebo v súvislých svetelných radoch s

možnosťou vstavanej alebo závesnej inštalácie

• Rovnaké moduly sa používajú pre samostatné aj súvislé svetelné rady s cieľom

poskytnúť flexibilitu a jednoduchšiu montáž

• S kvalitou spoločnosti Philips

Aplikácie
• Kancelária – komunikačné a spoločné priestory

• Vzdelávacie inštitúcie – komunikačné a spoločné priestory

• Obchod – všeobecné osvetlenie v predajniach

• Zdravotnícke zariadenia – komunikačné a spoločné priestory

Špecifikácia

Teplota okolia +10 až +40 ºC

Rozptyl svetelného lúča

svietidla

100°

Hlavná farba svietidla Biela

Zapojenie Zástrčný konektor (Zástrčný konektor)

Stmievanie Áno

Napájač Power supply unit with DALI interface (PSD)

Počiatočná náhradná

teplota chromatickosti

4000 K

Počiatočný príkon 40 W

Počiatočná účinnosť

LED svietidla

90 lm/W

Počiatočný svetelný tok 3800 lm

Vstupná frekvencia 50 až 60 Hz

Vstupné napätie 220 to 240 V

Rázový prúd (A) 22 A

Farba svetelného

zdroja

840 neutrálna biela

Vymeniteľný svetelný

zdroj

Nie

Materiál Teleso: hliník

Materiál Reflektor: -

Optika No | -

Optický kryt -

Záručná lehota 5 rokov

Versions

PlainView, závesný
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Podrobnosti o produkte
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