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SlimBlend-rektangulær, hengende

Byggeiere og leietakere ønsker belysning som er i overenstemmelse med

kontorforskriftene. De ønsker også lyskvalitet, lavere energikostnader og lavere

vedlikeholdskostnader. Derfor er flere og flere mennesker på jakt etter løsninger

med belysningsoverflater som gir komfort ved spredt belysning som ikke blender,

samt fleksibilitet og ryddig estetikk. SlimBlend bruker det "fangede" lyset under

maskeringen til å skape en subtil glød, med en myk overgang til kanten, som demper

lysstyrkeoppfatningen og gjør at lyset blandes inn i taket – for et enda mer

komfortabelt arbeidsmiljø. SlimBlend kan også være en del av et sammenkoblet

belysningssystem og kan integreres i IT-infrastrukturen, noe som gjør det mulig å

samle inn bruksdata for å bidra til å redusere energikostnadene ytterligere. I tillegg,

fordi SlimBlend-lysarmaturene er så slanke, kan teknisk utstyr lettere installeres

overalt. Dessuten tilbyr det et svært bredt spekter av alternativer for å sikre at alle

bygningstyper kan dra nytte av det. Disse lysarmaturene har et avanserte utseende

og kommer i kvadratiske, rektangulære design, og kan enten være innfelt,

utenpåliggende eller pendlet. De tilbyr også en god balanse mellom startpris og

avkastning, slik at alle kan nyte høykvalitetsbelysning med et særpreget design.

Fordeler
• Unik kombinasjon av fremragende utseende, følelse og ytelse

• Gjør at takarkitekturer ser mer ryddige ut

• Integrert sensor gjør den klar for tilkoblede belysningssystemer

• Redusert monteringstid og -kostnader
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Funksjoner
• Best i sin klasse når det gjelder effektiv, støtter grønt bygningsdesign

• God balanse mellom startpris og avkastning, inntjening innen 3 år

• Integrert sensor for (tilkoblede) belysningssystemer som gjør ytterligere

energibesparelse og datainnsamling mulig

• Lys flyter mot kantene av lysarmaturen og blender inn i takets arkitektur

• Komfortabel belysning ved hjelp av mikrolinseoptikk som ikke blender og er

kompatibelt med kontormiljø

Søknad
• Kontorer

• HELSE

• Utdanning

spesifikasjoner

Type SP400P (versjoner med modulstørrelsen 600 x 600 mm)

SM402B (versjoner med modulstørrelsen 625 x 625 mm)

Lyskilde Ikke-utskiftbar LED-modul

Effekt (+/-10 %) 25–40W (avhengig av type)

Spredningsvinkel 92º

Lysytelse 2800 lumen

3600 lumen

4200 lumen

5000 lumen (direkte/indirekte)

5700 lumen (direkte/indirekte)

Korrelert

fargetemperatur

3000 K og 4000 K

Fargegjengivelse >80

Lumenvedlikehold ved

median levetid* 50000

timer

L80

Feilrate på

styringsforkoblinger*

ved 50000 timer

5%

Omgivelsestemperatur

og ytelse Tq

+25 ºC

Driftstemperatur +10 til +40 ºC

Driver Innebygd

Strøm-/dataforsyning Strømforsyning

PSD

PSD-CLO

PSD-T

PoE

Nettspenning 220–240V / 50–60Hz

Dimming Dali, PoE

Materialer Innfatning: belagt stål og plast

Optikk: Mikrolinseoptikk (MLO)

Farge Hvit

Optisk deksel Mikrolinseoptikk (MLO)

Tilkobling PIP eller W

Vedlikehold Den optiske modulen er forseglet og skal ikke rengjøres på

innsiden

Montering Enkeltvis, pendlet montering med et dobbelt sett med

triangulære ståltrådoppheng inkludert en hvit strømledning

(SMT) eller pendlet montering med et dobbelt sett med

triangulære ståltrådoppheng inkludert en hvit strømledning for

T-profil (SMTT)

Gjennomkobling mulig Nei
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Versions

SlimBlend suspended mod. 625
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