
FlexBlend, ripustettu
SP340Z CP U3 WH

FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - Valkoinen

Philips FlexBlend on pinta- ja ripustusasennettavien valaisimien monipuolinen

tuoteperhe, joka täydentää upotettavien FlexBlend-valaisimien valikoimaa.

Valaisinmallisto antaa rakennusten omistajille mahdollisuuden kehittää

valaistustoimintoja tarjoamalla toimistoon sopivia valaistusratkaisuja, joiden

sijoituskulut palautuvat alle kolmessa tai neljässä vuodessa.;FlexBlend takaa

tarvittavan joustavuuden rakenteellisella mukautettavuudella. Tämä antaa

mahdollisuuden asentaa valaisimet helposti kentällä koska tahansa. Tänään valaisin

voidaan ripustaa, mutta huomenna se voidaan mukauttaa pinta-asennusta varten –

tai toisin päin. ;Pinta-asennettujen ja ripustettavien valaisimien mallisto sopii

erilaisiin toimistotiloihin, kuten avotoimistoihin, käytäviin, vastaanottoihin tai

kokoushuoneisiin.;FlexBlend on saatavilla sekä valolinjoina että itsenäisinä

valaisimina, ja molemmissa käytetään samaa valaistusmoduulia. Näin käyttäjät

voivat käyttää FlexBlendiä tänään erillisenä, huomenna taas linjana. Ohjain on

integroitu valaisimeen.;Teknologia kehittyy nopeasti. Siksi ihanteellisen

valaistusratkaisun täytyy olla valmis innovaatioita varten, jotta optimoimista voidaan

jatkaa. Tästä syystä kaikki yhteyksiä ja tulevaa käyttöä tukevat vaihtoehdot ovat

saatavilla FlexBlendiä varten. System Ready -liitännän ansiosta se voidaan yhdistää

Philips SpaceWisen kaltaisiin valaistuksen hallintajärjestelmiin, ohjelmistopohjaisiin

valaistusjärjestelmiin, kuten Interact Office wired (PoE) ja Interact Office wireless,

ja/tai nykyisiin ja tuleviin sensoreihin. Valaisinvalikoima on siten valmis tulevaisuutta

varten, ja se voidaan toimittaa ilman järjestelmäkomponentteja, seuraavassa

vaiheessa taas päivitettäväksi kentällä. Loistava vaihtoehto uusiin asennuskohteisiin

ja saneerausprojekteihin.

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.
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Tuotetiedot

Yleistä tietoa

Suojausluokka IEC -

Materiaali Polykarbonaatti

Kulma -

Lisävarusteen väri Valkoinen

Tuoteperheen koodi SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

 

Käyttö ja sähkötiedot

Ottojännite - V

Syöttötaajuus - Hz

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Kokonaiskorkeus 70 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys) 70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka -

Mek. iskun suojauskoodi -

 

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871951410610900

Tilaustuotteen nimi SP340Z CP U3 WH

EAN/UPC – tuote 8719514106109

Tilauskoodi 10610900

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

SAP-materiaali 910925867351

Net Weight (Piece) 0,400 kg
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