Lighting

SmartBalance Free
Floor Standing –
Smart design og høy
ytelse
SmartBalance Free Floor Standing
Free Floor Standing-armaturet er kundens favoritt når det gjelder personlig, fleksibel
og komfortabel belysning. SmartBalance er det seneste innen frittstående armaturer,
og takket være bruken av den seneste LED-teknologi tilbyr armaturen økt
energieffektivitet og kompakt, ren design som passer inn i alle omgivelser.
SmartBalance er også tilgjengelig i innfelte, utenpåliggende og nedhengte versjoner.

Fordeler
• Én armatur kan lyse opp to pulter til påkrevd nivå for kontorer
• Energieffektivitet på over 100 lm/W gir energibesparelser på over 50 %
• Kompakt form (selve lampen er bare 37 mm høy) med myk, ren design

Funksjoner
• Komfortabel LED-belysning med personlig styring
• Mer energieffektiv enn lignende tradisjonelle løsninger – spar driftskostnader
• Innbydende, diskret design

Søknad
• Generell innendørsbelysning

Warnings and safety
• Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en
kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
• Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og
produktgarantien blir ugyldig.
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SmartBalance Free Floor Standing

spesifikasjoner
Type

FS484F

Driftstemperatur

+10 til +40 ºC

Lyskilde

Philips Fortimo LED Line 1R

Driver

Innebygd

Effekt (+/–10 %)

106 W (LED118S-versjon for frittstående belysningsløsninger,

Nettspenning

220-240 V / 50-60 Hz

4000 K)

Dimming

Kan dimmes via berøringsknapp

40 W (LED45S-versjon for ekstra belysningsløsninger, 4000 K)

Valgmuligheter

Direkte og indirekte belysning kan dimmes separat

Spredningsvinkel

102 º

Lysytelse

11 800 lm (LED118S, 4000 K)

Sveitsisk strømplugg (CCH)
Materialer

4500 lm (LED45S, 4000 K)
Fargetemperatur

3 000 eller 4 000 K

Fargegjengivelse

≥ 80

Medianlevetid L70B50

70 000 timer

Hode og pol: lakkert aluminium
Base: lakkert stål

Farge

Hvit (WH)
Andre farger på forespørsel

Optikk

Mikrolinseoptikk, klar akrylat (ACC-MLO)

Medianlevetid L80B50 50 000 timer

Tilkobling

Kabel, lengde 250 cm, med CEE7-støpsel (CCE)

Medianlevetid L90B50 25 000 timer

Montering

Armaturet leveres forhåndskablet med nettstøpsel

Feilrate for driver

1 % per 5000 timer

Gjennomsnittlig

+25 ºC

omgivelsestemperatur

Versions

Produkt detaljer
IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo
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Produkt detaljer
IPDP_FS484Fi_0014-Detail photo

IPDP_FS484Fi_0009-Detail photo

Berøringsknapper for individuelle

SmartBalance FFS DPP

brytere og dimming
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