
LuxSpace PoE –
Intelligent
energisparende
armatur som er
tilpasset tilkoblede
belysningssystemer
LuxSpace PoE

LuxSpace PoE har Power-over-Ethernet-teknologi og mottar strøm og data over én

ethernetkabel, noe som gjør at du ikke trenger separate strømledninger. LuxSpace

PoE kobles til med et enkelt klikk og blir del av et komplett, integrert, tilkoblet

belysningssystem, som gir en helt spesiell belysningsopplevelse og nytte utover

belysning. Et innebygd belysnings- og kontrollsystem gir kontorbrukere personlig

styring over sine foretrukne belysningsinnstillinger via en spesielt utviklet

smarttelefonapp. LuxSpace PoE-armaturer har integrerte sensorer som gjør at de

kan spore aktivitetsmønstre, dagslysnivåer og i nær framtid fuktighet, CO2,

temperatur eller andre data. Disse dataene gir driftssjefer en dypere innsikt i drift av

bygninger og hjelper dem å optimalisere levering av ressurser, å forbedre

opplevelsen og ytelsen for brukerne og å støtte forbedret ressursstyring.

Fordeler
• LED-belysnings- og kontrollsystem med banebrytende TCO, som reduserer

installasjonskostnadene med rundt 25 % og innkjøringskostnadene med rundt 50

%

• Programvare optimaliserer arbeidsprosessen, komfort og ressursbruk og -styring

• Tydelige kundefordeler både i konstruksjons- og bruksfasen av en bygning
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Funksjoner
• Innsamling av data om bruk av bygninger via armatursensorer

• Personlig styring av belysnings- og temperaturinnstillinger

• Enklere og billigere installasjon og belysningsinnkjøring

Søknad
• Generell belysning for kontorbygninger

Versions

Målskisse

LuxSpace PoE
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Optisk type Speil med høy

glans

 
Drift og elektrisk

Inngangsspenning 48 til 54 V

 
Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer +10 til +25 °C

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Ja

 
Godkjenning og bruk

CE-merke Ja

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

ENEC-merke -

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

850 °C, varighet

5 sek

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02

Ingress beskyttelseskode IP20

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet (0.43, 0.40) SDCM

<2

Lysstrømstoleranse +/-10%

 
Bruksforhold

Maksimalt dimmenivå 1%

Egnet for tilfeldig veksling Ja

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Produktseriekode

97058100 DN560B LED12S/830 POE-E C WH DN560B

97060400 DN570B LED20S/830 POE-E C WH DN570B

97064200 DN570B LED24S/830 POE-E C WH DN570B
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Polar Wide Diagrams

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar

Normal (separate)

LuxSpace PoE
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