
SmartBalance –
kombinerer ytelse
med smart design
SmartBalance, surface mounted

Selv om den faktiske belysningsytelsen i de fleste tilfeller er det viktigste, ønsker

også kunden å bruke armaturer som er attraktive og/eller diskrete. For bruksområder

der armaturer må overflatemonteres eller pendles, kan det være spesielt vanskelig å

oppfylle begge disse kravene. SmartBalance er et opplagt alternativ innen

overflatemonterte og pendlede armaturer for detaljmarkedet. Den tilbyr ikke bare

økt energieffektivitet, men den er også visuelt attraktiv uten å bli forstyrrende. Og

designen bidrar til å unngå overfylte takflater og oppfyller alle relevante

kontornormer.

Fordeler
• Driftbesparelser – mer energieffektiv enn lysrør

• Attraktivt, diskrét design – begrenser rotete takflater

• I samsvar med bestemmelser for kontorbelysning

Funksjoner
• Energieffektiv <gt/> 90 lm/W gir energibesparelser på cirka 30 %

• Kompakt, lett og diskré

• SmartBalance oppfyller UGR 19 og to nivåer av L65, nemlig 1500/3000 cd/

m<sup>2 </sup>

• SmartBalance tilbyr mange måter å oppfylle behovene for detaljvirksomhet på, for

eksempel (trådløs) DALI-styring, nødbelysning, koblingsdeler

Søknad
• Innendørs allmennbelysning som krever overflatemontering eller pendlet

montering
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Warnings and safety
• Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det

foretas en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.

• Hvis rådet ovenfor ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og

produktgarantien blir ugyldig.

Versions

IPPR SM480Ci 0001

Målskisse

Produkt detaljer
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Produkt detaljer
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SmartBalance, surface mounted
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