Lighting

FlexBlend, závesné
SP340Z CP BK
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - Čierna
Rad Philips FlexBlend vám prináša atraktívny sortiment svietidiel s povrchovou,
závesnou a zapustenou montážou. Tento rad svietidiel ponúka majiteľom budov
možnosť povýšiť prevádzkovanie osvetlenia na vyššiu úroveň, pretože im umožňuje
osvetlenie vyhovujúce kancelárskym normám s návratnosťou investícií za menej než
tri či štyri roky.;Prevedenie radu FlexBlend možno prispôsobiť prostrediu, čím sa
zaistí potrebná flexibilita, vďaka ktorej možno svietidlá na mieste kedykoľvek ľahko
namontovať. Dokonca aj keď je v súčasnosti svietidlo namontované ako závesné,
možno ho v budúcnosti použiť s povrchovou montážou. Samozrejme, platí to aj
opačne. ;Tento rad svietidiel s povrchovou aj závesnou montážou sa hodí do celého
radu rôznych kancelárskych priestorov – veľkopriestorových kancelárií, chodieb,
recepcií aj zasadacích miestností.;Rad FlexBlend ponúkame s možnosťou montáže
do série alebo samostatne. Obe možnosti využívajú rovnaký modul svietidla, preto
používatelia môžu svietidlá radu FlexBlend v súčasnosti používať samostatne, no v
budúcnosti môžu prejsť na celý rad. Svietidlo obsahuje integrovaný ovládač.;Keďže
technológia napreduje rýchlo, od ideálneho riešenia osvetlenia sa očakáva aj to, že
bude pripravené na začlenenie noviniek, ktoré prispejú k ďalšej optimalizácii
prevádzky. Z tohto dôvodu je rad FlexBlend vybavený všetkými možnosťami
konektivity a je pripravený na budúcnosť. Vďaka rozhraniu System Ready možno
svietidlo spárovať so systémami na správu osvetlenia (ako je Philips SpaceWise) aj
softvérovými systémami osvetlenia, ako káblový systém Interact Office (PoE),
bezdrôtový systém Interact Office alebo existujúce a chystané novinky v oblasti
senzorov. Tento rad svietidiel je teda pripravený na budúcnosť, súčasne vám ho však
môžeme dodať aj bez systémových komponentov, na ktoré môžete prejsť až v ďalšej
fáze priamo na mieste. Ide o atraktívnu verziu pre nové montáže aj pre renovácie.
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FlexBlend, závesné

Varovanie a ochrana
• Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do
ktorého sa bude svietidlo inštalovať
• Spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkty Philips stráca platnosť v prípade,ak nie sú
dodržané vyššie uvedené odporúčania a svietidlá sú vystavené vlhkému prostrediu alebo vniknutiu vody

Údaje o produkte
Všeobecné informácie

Schválenie a použitie

Trieda ochrany IEC

-

Krytie IP

-

Materiál

Polycarbonate

Kód krytia IP (mechanický náraz)

-

Uhol

-

Farba príslušenstva

Čierna

Údaje o produkte

Kód radu produktov

SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Úplný kód produktu

871951410604800

Objednávkový názov produktu

SP340Z CP BK

EAN/UPC – produkt

8719514106048

Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie

-V

Objednávkový kód

10604800

Vstupná frekvencia

- Hz

Čitateľ – množstvo kusov v balení

1

Čitateľ – počet balení v krabici

1

Materiál SAP

910925867345

Celková hmotnosť kópie (kus)

0,360 kg

Mechanické časti a teleso
Celková výška

70 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)

70 x NaN x NaN mm
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