Lighting

SmartBalance –
tehokkuuden ja
älykkään muotoilun
yhdistelmä
SmartBalance, surface mounted
SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin
vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden lisäksi valaisimella on
viehättävä ulkonäkö, joka sulautuu huomaamattomasti kattoon. Lisäksi valaisin on
kaikkien toimiston valaistukselle asetettujen standardien mukainen.

Hyödyt
• Käyttökustannussäästöt – energiatehokkaampi kuin loisteputkilampuilla toimivat
valaisimet
• Viehättävä, huomaamaton muotoilu – katto pysyy siistinä
• Toimistovalaistusstandardien mukainen

Ominaisuudet
• Energiatehokkuus > 90 lm/W, energiansäästön avulla saatava kustannussäästö
noin 30 %
• Pieni, kevyt ja huomaamaton
• SmartBalance vastaa UGR 19:ää ja kahta L65-tasoa, 1 500/3 000 cd/m<SUP>2
</SUP>
• SmartBalance tarjoaa valikoiman eri vaihtoehtoja, jotka vastaavat eri
käyttökohteiden tarpeisiin, kuten (langaton) DALI-ohjaus, turvavalaistus ja
kytkentäosat

Käyttökohteet
• Yleisvalaistus käyttökohteissa, joissa edellytyksenä on pinta- tai ripustusasennus
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SmartBalance, surface mounted

Rajoitukset ja turvallisuus
• Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemmekin, että
valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
• Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle, Philips/Signify ei voi taata turvallista
vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Spesifikaatiot
Tyyppi

SM480C

Virtalähde

Sisäänrakennettu

Valonlähde

Philips Fortimo LED Line 1R

Jännite

220-240 V / 50-60 Hz

Teho (+/-10 %)

40 W (3 500 lm)

Himmennys

Himmennettävä

45 W (4 000 lm)

Ohjaa järjestelmän

DALI

AC-MLO / ACC MLO 95°

syöttöjännitettä

PC-MLO / 92°

Lisävarusteet

Keilakulma

Värilämpötila

3 000 tai 4 000 K

Värintoistoindeksi

> 80 Ra

Keskimääräinen

70 000 tuntia

Turvavalaistus: 1,5 tuntia
Langaton ActiLume-järjestelmä

Materiaali

Runko: polykarbonaattia ja terästä
Kupu ja optiikka: PMMA tai polykarbonaattia

käyttöikä – L70B50

Väri

Valkoinen (WH) tai harmaa (SI)

Optiikka

OLC-mikrolinssioptiikka, kirkas akryyli (ACC-MLO)

Liitäntä

Pistoliitin (PI)

25.000 tuntia

Huolto

Optinen moduuli suljettu koko käyttöiän ajaksi. Sisäpuolen

Ohjaimen vikamäärä

1 % / 5000 h

Asennus

Keskimääräinen

+25 ºC

Keskimääräinen

50 000 tuntia

käyttöikä – L80B50
Keskimääräinen
käyttöikä – L90B50

puhdistusta ei tarvita.

(toimitetaan valaisimen mukana)

käyttölämpötila
Käyttölämpötila

Erikseen: valaisimen lukitseminen esiasennettuun kattolevyyn

Läpijohdotus mahdollinen
+10…+25 ºC

Valinnainen: pinta-asennettavan kytkentäalustan sovitin

Tuotetiedot
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