
KeyLine, ripustettava
SP350Z SW2

SP350Z | KeyLine - - V - - Hz - - - - - - - - - -

Nykyään monet toimistotiloja tarjoavat kiinteistöyhtiöt ja toimistovalaistuksen

suunnittelijat suosivat valolinjoja. Syy tähän on yksinkertainen. Valolinjojen muotoilu

on tyylikkään minimalistinen ja niiden tarjoama joustavuus on vertaansa vailla.

Asennusvaihtoehdoissa ovat niin lyhyet kuin pitkät valolinjat, yksittäiset valaisimet,

erilaiset muodot ja jopa värilliset valaistusvaihtoehdot – käytännössä kaikki on

mahdollista. KeyLine tarjoaa kaikki nämä edut kilpailukykyiseen hintaan ja täyttää

toimistovalaistusta koskevat normit. KeyLine on huippuluokan valolinjatuotesarja,

jonka ohut ja minimalistinen muotoilu houkuttelee huomaamatonta asennusta

suosivia sisustajia. Korkean valovoiman ansiosta sillä voidaan valaista kirkkaasti

synkimmätkin toimistotilat. Mukavan valon ja vähäisen häikäisyn ansiosta KeyLine-

tuotteiden valo on miellyttävää silmälle ja se täyttää UGR19-normit. Siksi KeyLine on

ihanteellinen valinta niin suoriin valolinjoihin, yksittäisiin ripustusvalaistusta

edellyttäviin paikkoihin kuin pinta-asennukseen. Tämä tuotevalikoima tarjoaa

parhaan joustavuuden ja loputtomat asennusmahdollisuudet. KeyLine-tuotesarjan

joustavuus on eripituisten, -väristen ja -tehoisten ratkaisujen ansiota. Valaisimia

voidaan asentaa L-kirjaimen muotoon yhtä hyvin kuin suoriin riveihin. Ratkaisun

valotehokkuus on jopa 130 lm/W, ja se voidaan aina päivittää langatonta

liitettävyyttä ja ohjausta tukevilla toiminnoilla. Houkuttelevan hinnan lisäksi nämä

monipuoliset KeyLine-ominaisuudet takaavat erinomaiseen hinta-laatusuhteen sekä

edulliset kokonaiskustannukset.

Rajoitukset ja turvallisuus
• KeyLine-valaisinten suojausluokka on IPX0, eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsyä vastaan. Suosittelemme, että

valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.

• Jos valaisimet altistuvat veden sisäänpääsylle IPX0-luokitusta koskevasta varoituksesta huolimatta, Philips ja Signify ei voi taata

tuotteen turvallisuutta tai virheetöntä toimintaa. Tuotetakuu ei ole voimassa ja raukeaa automaattisesti.

Tuotetiedot
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Yleistä tietoa

Kulma -

Lisävarusteen väri -

Tuoteperheen koodi SP350Z [KeyLine]

Arvoasteikko Teho

 

Käyttö ja sähkötiedot

Tulojännite - V

Viivatiheys - Hz

Syöttötaajuus - Hz

 

Mekaaniset tiedot ja runko

Materiaali Ruostumaton teräs

 

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Suojausluokan koodi -

Mekaanisen iskusuojauksen koodi -

Suojausluokka IEC -

 

Tuotetiedot

Full EOC 871951462412200

Tilaustuotteen nimi SP350Z SW2

Tilauskoodi 62412200

Paikallinen koodi 4250681

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus 1

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa 1

Materiaalitunnus (12NC) 910925868348

Koko tuotenimi SP350Z SW2

EAN/UPC – laatikko 8719514624122

Paikallisen koodin kuvaus 4250681
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