
SlimBlend τετράγωνο -
Υψηλή απόδοση,
προηγμένος έλεγχος
SlimBlend τετράγωνο, για τοποθέτηση σε επιφάνεια

Ο συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων φωτισμός με καλή ποιότητα φωτός έχει
μεγάλη ζήτηση. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη ανάγκη για εφέ που βελτιώνουν την άνεση,

όπως διάχυτος φωτισμός και φωτισμός που συνδυάζεται αρμονικά με την αρχιτεκτονική της
οροφής. Αυτός είναι ο λόγος που οι λύσεις «επιφάνειας φωτός» γίνονται ολοένα πιο
δημοφιλείς. Όμως, παράλληλα με αυτές τις ανάγκες, υπάρχει η απαίτηση να μειωθεί το
κόστος ενέργειας και συντήρησης. Το SlimBlend καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες και ακόμα
περισσότερες. Εκτός από ότι παρέχει άνεση χωρίς θάμβωση, με εφέ διάχυσης και
μινιμαλιστική αισθητική, χάρη στις επιλογές ενσωματωμένου ελέγχου, δημιουργεί επίσης
έναν ειδικό συνδυασμό φωτός. Χρησιμοποιεί το φως που «παγιδεύεται» κάτω από την
κάλυψη για να δημιουργήσει μια ανεπαίσθητη λάμψη, με ομαλή μετάβαση στο άκρο,

μειώνοντας την αίσθηση φωτεινότητας και ενσωματώνοντας το φως στην οροφή. Το
SlimBlend μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος ενός συνδεδεμένου συστήματος φωτισμού και
να ενσωματωθεί στην υποδομή πληροφορικής, επιτρέποντας τη συλλογή δεδομένων για τη
χρήση, ώστε να μειωθεί το κόστος ενέργειας και να βελτιωθεί περαιτέρω η άνεση των
εργαζομένων. Επίσης, χάρη στη λεπτή του σχεδίαση, δίνει τη δυνατότητα για ευκολότερη
εγκατάσταση τεχνικού εξοπλισμού στο διάκενο της ψευδοροφής. Επιπλέον, χάρη στην
ποικιλία τρόπων τοποθέτησης, αυτή η οικογένεια φωτιστικών μπορεί να αξιοποιηθεί σε
διάφορους τύπους οροφής. Το SlimBlend διατίθεται σε τετράγωνο και ορθογώνιο σχήμα,

ενώ μπορεί να είναι χωνευτό, τοποθετημένο σε επιφάνεια ή κρεμαστό. Προσφέρει μια καλή
ισορροπία αρχικού κόστους και απόδοσης της επένδυσης, καθιστώντας το την ιδανική
επιλογή για την παροχή άριστης ποιότητας φωτός και γρήγορης απόδοσης της επένδυσης
για γραφεία.
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Οφέλη
• Μοναδικός συνδυασμός αρχοντικής όψης και αίσθησης με απόδοση
• Λιγότερος συνωστισμός στην αρχιτεκτονική οροφής
• Ενσωματωμένος αισθητήρας το καθιστά έτοιμο για συνδεδεμένα συστήματα φωτισμού
• Μειωμένος χρόνος και κόστος εγκατάστασης

Χαρακτηριστικά
• Κορυφαία απόδοση στην κατηγορία, υποστηρίζει οικολογική σχεδίαση κτηρίου
• Καλή ισορροπία μεταξύ αρχικού κόστους και απόδοσης της επένδυσης, απόσβεση εντός

3 ετών
• Ενσωματωμένος αισθητήρας για (συνδεδεμένα) συστήματα φωτισμού με δυνατότητα

πρόσθετης εξοικονόμησης ενέργειας, συλλογής δεδομένων
• Το φως κινείται προς τα άκρα του φωτιστικού προκειμένου να συνδυάζεται με την

αρχιτεκτονική της οροφής
• Ξεκούραστος φωτισμός, συμβατός με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, χωρίς θάμβωση,

με χρήση Οπτικού συστήματος με μικροφακούς

Εφαρμογή
• Γραφεία
• Κλάδος υγείας
• Κλάδος εκπαίδευσης

Χαρακτηριστικά

Τύπος SM400C (εκδόσεις με μέγεθος μονάδας 600x600 mm)

SM402C (εκδόσεις με μέγεθος μονάδας 625x625 mm)

Πηγή φωτός Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Ισχύς (+/-10%) 25-40 W (ανάλογα με τον τύπο)

Γωνία δέσμης 92º

Φωτεινή ροή 2800 Lumen

3600 Lumen

4200 Lumen

Συσχετισμένη

θερμοκρασία χρώματος

3000K και 4000K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

>80

Διατήρηση φωτεινής ροής

για μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής* 50.000 ωρών

L80

Ποσοστό αστοχίας

εξοπλισμού ελέγχου για

μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής 50.000 ωρών

5%

Απόδοση θερμοκρασίας

περιβάλλοντος Tq

+25 ºC

Εύρος θερμοκρασίας

λειτουργίας

+10 έως +40 ºC

Διάταξη οδήγησης Ενσωματωμένη

Τροφοδοσία ρεύματος/

Μεταφορά δεδομένων

PSU

PSD

PSD-CLO

PSD-T

PoE

Τάση δικτύου 220-240V / 50-60 Hz

Ρύθμιση έντασης Dali, PoE

Υλικό Περίβλημα: χάλυβας με επικάλυψη και πλαστικό

Οπτικό σύστημα: Οπτικό σύστημα με μικροφακούς (MLO)

Χρώμα Λευκό

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Οπτικό σύστημα με μικροφακούς (MLO)

Σύνδεση PIP ή W

Συντήρηση Οπτική μονάδα με μόνιμη στεγανοποίηση. Δεν απαιτείται εσωτερικός

καθαρισμός

Εγκατάσταση Μεμονωμένο, ολίσθηση του φωτιστικού σε προεγκατεστημένο

έλασμα οροφής και ασφάλιση με βίδα

Με δυνατότητα

περάσματος καλωδίωσης

Ναι (ανάλογα με τον τύπο)
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Versions

SlimBlend mounted module 625

Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +10 to +40 °C

Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης 1%

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off No

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220 to 240 V

 
Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής - °

Σήμανση CE Ναι

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση 650/30

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος No

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.38, 0.38)

SDCM<3

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης >80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα White

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Order Code Full Product Name Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού

98220100 SM400C LED36S/830 PSD W60L60 Ναι

98222500 SM400C LED36S/830 PSU W60L60 Όχι

98225600 SM400C LED36S/840 PSD W60L60 Ναι

98227000 SM400C LED36S/840 PSU W60L60 Όχι

98229400 SM402C LED36S/830 PSD W62L62 Ναι

98231700 SM402C LED36S/840 PSD W62L62 Ναι

98232400 SM402C LED36S/840 PSU W62L62 Όχι

98234800 SM402C LED42S/830 PSD W62L62 Ναι

98236200 SM402C LED42S/840 PSD W62L62 Ναι

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός ονομασίας σειράς

98220100 SM400C LED36S/830 PSD W60L60 SM400C

Order Code Full Product Name Κωδικός ονομασίας σειράς

98222500 SM400C LED36S/830 PSU W60L60 SM400C
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Order Code Full Product Name Κωδικός ονομασίας σειράς

98225600 SM400C LED36S/840 PSD W60L60 SM400C

98227000 SM400C LED36S/840 PSU W60L60 SM400C

98229400 SM402C LED36S/830 PSD W62L62 SM402C

98231700 SM402C LED36S/840 PSD W62L62 SM402C

Order Code Full Product Name Κωδικός ονομασίας σειράς

98232400 SM402C LED36S/840 PSU W62L62 SM402C

98234800 SM402C LED42S/830 PSD W62L62 SM402C

98236200 SM402C LED42S/840 PSD W62L62 SM402C

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

98220100 SM400C

LED36S/830

PSD W60L60

3000 K 106 lm/W 3600 lm 28.5 W

98222500 SM400C

LED36S/830

PSU W60L60

3000 K 106 lm/W 3600 lm 30 W

98225600 SM400C

LED36S/840

PSD W60L60

4000 K 120 lm/W 3600 lm 31.5 W

98227000 SM400C

LED36S/840

PSU W60L60

4000 K 120 lm/W 3600 lm 28.5 W

98229400 SM402C

LED36S/830

PSD W62L62

3000 K 106 lm/W 3600 lm 30 W

Order Code

Full Product

Name

Αρχ. διόρθ.

θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχική

απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή

ροή

Αρχική

ισχύς

εισόδου

98231700 SM402C

LED36S/840

PSD W62L62

4000 K 120 lm/W 3600 lm 40.5 W

98232400 SM402C

LED36S/840

PSU W62L62

4000 K 120 lm/W 3600 lm 33.5 W

98234800 SM402C

LED42S/830

PSD W62L62

3000 K 105 lm/W 4200 lm 29 W

98236200 SM402C

LED42S/840

PSD W62L62

4000 K 118 lm/W 4200 lm 34.5 W
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