
Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Upotuskehys - Valkoinen

Philips Mini 300 LED gen3 -valaisimet ovat täydellinen tuotesuunnittelun ja

uusimman leditekniikan yhdistelmä. Hyvin tehokas valoteho saa huoltoaseman

erottumaan selvästi ja opastaa vierailijat sisään. Mini 300 LED gen3 -tuotteet ovat

huippuluokan ledivalaisimia, jotka tuottavat valoa tarpeen mukaan älykkään

liikkeentunnistuksen valvontajärjestelmän ansiosta. Himmennys säästää energiaa

vieläkin enemmän varmistaen kuitenkin samalla riittävän valaistuksen, jotta vierailijat

voivat liikkua turvallisesti. Valoskenaariot voidaan räätälöidä mieltymysten mukaan

ensimmäisen asennuksen aikana tai tuotteiden elinkaaren aikana. Valinnaisessa

isäntä/orjakytkennässä on sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin, joten ulkoista

tunnistinta ei tarvita. Yksi Master Mini 300 LED gen3 voi hallita jopa kuutta

perusvalaisinta. Tämä ei vain tuo sijoituksellesi lisäarvoa vaan voi myös säästää

energiaa. Mini 300 LED gen3 -valaisin on niin kevyt, että yksi henkilö voi asentaa

sen vaivattomasti. Valaisimen asetuksia voidaan jopa muuttaa käyttämällä kauko-

ohjaimena älypuhelinta tai tablettia, joten sinun ei tarvitse työskennellä korkealla.

Voit lukea ilmaisella Mini 300 LED -sovelluksella esimerkiksi valaisimen tilan samalla

kun seisot lattialla. Mini 300 LED gen3 -valaisimet on saatavilla upotusasennuksena,

pinta-asennuksena ja valonheitinversioina, jotka sopivat katoksen alaiseen

valaistukseen. Ne tarjoavat uraauurtavan jälkiasennusratkaisun, mikä pienentää

asennuskustannuksia.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Kulma 0°

Lisävarusteen väri Valkoinen

Tuoteperheen koodi ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Arvoasteikko Tekniset tiedot

 

Käyttö ja sähkötiedot

Tulojännite - V

Viivatiheys - Hz

Syöttötaajuus - Hz
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Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaispituus 520 mm

Kokonaisleveys 520 mm

Kokonaiskorkeus 92 mm

Kokonaishalkaisija 0 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 92 x 520 x 520 mm

Materiaali Teräs

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Suojausluokan koodi -

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK08 [5 J Ilkivallan kestävä]

Suojausluokka IEC -

 

Tuotetiedot

Full EOC 871869699769700

Tilaustuotteen nimi ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Tilauskoodi 99769700

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

Materiaalitunnus (12NC) 910925865291

Koko tuotenimi ZBP333 CFRM L470 W470 WH

EAN/UPC – laatikko 8718696997697

Mittapiirros

Mini 300 LED gen3
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