
Μία λύση για
διαφορετικούς
εσωτερικούς χώρους.
FastSet, επιφανειακής τοποθέτησης

Η αναβάθμιση σε LED είναι μια ισχυρή τάση στις εφαρμογές γραφείου. Αναγνωρίζοντας την
ανάγκη για ένα εύχρηστο φωτιστικό που μπορεί να λειτουργήσει ως η τέλεια λύση
αντικατάστασης 1:1 του συμβατικού φωτισμού γραφείου, αναπτύξαμε το FastSet. Αυτό το
φωτιστικό αποτελεί μια ιδανική επιλογή για να απολαύσετε γρήγορα τα οφέλη του φωτισμού
LED καθώς, αποτελώντας την τέλεια αντικατάσταση 1:1, δεν απαιτείται επιπλέον
υπολογισμός φωτισμού πριν από την εγκατάσταση των LED. Το φωτιστικό απλώς
τοποθετείται σε όλες τις διαφορετικές εσωτερικές εφαρμογές. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο
τόσο σε αυτόνομες εκδόσεις όσο και σε εκδόσεις με πέρασμα καλωδίωσης, γεγονός που το
καθιστά έτοιμο για σύνδεση για μελλοντικές εφαρμογές.

Οφέλη
• Ένα φωτιστικό κατάλληλο για όλους τους τύπους εγκατάστασης
• Αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών 1:1

• Γρήγορη εγκατάσταση και υψηλή αξιοπιστία

Χαρακτηριστικά
• Ένα φωτιστικό κατάλληλο για ανεξάρτητη εγκατάσταση και για συνδεδεμένα φωτιστικά

μέσω επιλογής περάσματος καλωδίωσης
• Το φωτιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανεξάρτητες εφαρμογές αλλά και σε μια σειρά

από φωτιστικά προσθέτοντας απλώς τα φωτιστικά
• Δεν χρειάζεται υπολογισμός φωτισμού κατά την αντικατάσταση των συμβατικών

φωτιστικών με το FastSet

• Κατηγορίας IP44

• Φωτιστικό Philips
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Εφαρμογή
• Κτίρια γραφείων
• Εκπαιδευτικοί χώροι
• Κλειστοί χώροι στάθμευσης, εσωτερικοί χώροι στάθμευσης

Versions

FastSet-SM150C-1SPP

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Λεπτομέρειες για το προϊόν

FastSet-SM150C-3DPP.TIF FastSet-SM150C-4DPP.TIF
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

FastSet-SM150C-5DPP.TIF FastSet-SM150C-6DPP.TIF

FastSet-SM150C-1DPP.TIF FastSet-SM150C-2DPP.TIF

FastSet-SM150C-7DPP.TIF FastSet-SM150C-8DPP.TIF

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Όχι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

 
Τεχνικός φωτισμός
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 116 μοίρα(ες)

Τύπος οπτικού συστήματος Ευρείας δέσμης

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220-240 V

 
Θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος 0 έως +35 °C

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Με ρύθμιση έντασης Όχι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Κατηγορία προστασίας IEC Κατηγορία

ασφαλείας Ι

Σήμανση ENEC -

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύφλεκτες

επιφάνειες

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 850

°C, διάρκεια 30 s

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK03

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP44

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Συνθήκες εφαρμογής
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Δεν εφαρμόζεται

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code Full Product Name Αρχική χρωματικότητα

38126499 SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 (0.4344, 0.4032) 5SDCM

38123399 SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602 (0.3828, 0.3803) 5SDCM

38124099 SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 (0.4344, 0.4032) 5SDCM
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