
Jediné riešenie, ktoré
sa hodí do rôznych
interiérových
priestorov.
Povrchové svietidlo FastSet

Kľúčovým trendom v oblasti kancelárií je inovácia osvetlenia na LED technológiu.

Identifikovali sme potrebu svietidla s ľahkým používaním, ktoré môže fungovať ako

dokonalá priama zámena za konvenčné kancelárske osvetlenie, a vyvinuli sme

model FastSet. Toto svietidlo je ideálnou voľbou, ktorá umožňuje rýchlo získať

výhody diódového osvetlenia. Keďže umožňuje dokonalú priamu zámenu, pred

montážou LED osvetlenia netreba robiť žiadne prepočty osvetlenia. Toto svietidlo sa

jednoducho hodí do všetkých možných interiérov. Navyše je k dispozícii samostatná

verzia, ako aj verzia s priebežným prekáblovaním, vďaka čomu sú svietidlá

pripravené na pripojenie aj v neskoršom štádiu.

Výhody
• Univerzálny rad, jedno svietidlo vhodné pre všetky typy montáže

• Priama zámena za konvenčné svietidlá

• Rýchla montáž a vysoká spoľahlivosť

Vlastnosti
• Jedno svietidlo vhodné na samostatnú montáž a na prepojenie svietidiel vďaka

možnosti priebežného prekáblovania

• Svietidlo sa dá používať ako samostatné, ale jednoduchým pridaním ďalších kusov

aj ako rad svietidiel

• Pri výmene tradičných svietidiel za svietidlo FastSet netreba robiť prepočty

osvetlenia

• Krytie IP44

• Značkové svietidlo Philips
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Aplikácie
• Kancelárske budovy

• Vzdelávacie priestory

• Garáže, parkoviská v interiéri

Versions

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

Rozmerový obrázok

Podrobnosti o produkte

FastSet-SM150C-3DPP.TIF FastSet-SM150C-4DPP.TIF
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Podrobnosti o produkte

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

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

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

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Všeobecné informácie

Vrátane napájača Áno

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počet jednotiek predradníka 1 jednotka

 
Svetelné technické

Možnosť vyžarovania svetelného

zdroja

116 stupeň

(stupne)

Typ optiky Široké

vyžarovanie

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

 
Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt 0 až +35 °C

 
Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

 
Schválenie a použitie

Označenie CE Áno

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná

trieda I

Značka ENEC -

Značka horľavosti Pre montáž na

bežne horľavé

povrchy

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C,

trvanie 30 s

Kód ochrany pred mechanickým

nárazom

IK03

Kód IP IP44

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Odchýlka svetelného toku +/-10%

 
Podmienky použitia

Vhodné na náhodné spínanie Nevzťahuje sa na

zariadenie

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name Počiatočná chromatickosť

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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