
Én løsning for ulike
innendørsområder.
FastSet, overflatemontert

Oppgradering til LED er populært i kontorsegmentet. Da vi så behovet for en

brukervennlig armatur som er den perfekte 1:1-erstatning for konvensjonell

kontorbelysning, utviklet vi FastSet. Denne armaturen er det ideelle valget når du

raskt vil utnytte fordelene med LED-belysning, fordi den er en perfekt 1:1-erstatning.

Ingen ekstra lysberegning er nødvendig før montering av LED-belysningen.

Armaturen passer enkelt inn i alle ulike innendørs bruksområder. I tillegg leveres den

i både frittstående og gjennomkoblet versjon, som gjør armaturen klar til tilkobling

ved en senere anledning.

Fordeler
• Universell serie, én lysarmatur som passer for alle typer montering

• 1:1-utskiftning for konvensjonelle armaturer

• Rask montering og høy pålitelighet

Funksjoner
• Én enkel armatur som passer for frittstående montering og for tilkoblede

armaturer via gjennomkobling (valgfritt)

• Armaturen kan brukes som en frittstående enhet, men kan også inngå i en rekke

med armaturer ved at du legger til flere

• Ingen lysberegning er nødvendig når konvensjonelle lysarmaturer erstattes med

FastSet

• IP44-klassifisert

• Philips-merket armatur

Søknad
• Kontorbygg

• Opplæringsområder

• Garasjer, innendørs parkeringsanlegg
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Versions

FastSet-SM150C-1SPP FastSet-SM150C-2SPP

Målskisse

Produkt detaljer

FastSet-SM150C-3DPP.TIF FastSet-SM150C-4DPP.TIF

FastSet-SM150C-5DPP.TIF FastSet-SM150C-6DPP.TIF
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Produkt detaljer

FastSet-SM150C-1DPP.TIF FastSet-SM150C-2DPP.TIF

FastSet-SM150C-7DPP.TIF FastSet-SM150C-8DPP.TIF

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Spredningsvinkel på lyskilden 116 grad(er)

Optisk type Bred lysstråle

 
Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220-240 V

 
Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer 0 til +35 °C

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 
Godkjenning og bruk

CE-merke Ja

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

ENEC-merke -

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

850 °C, varighet

30 sek

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK03

Ingress beskyttelseskode IP44

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-10%

 
Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling Ikke relevant

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet

38126499 SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 (0.4344, 0.4032) 5SDCM

38123399 SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602 (0.3828, 0.3803) 5SDCM

38124099 SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 (0.4344, 0.4032) 5SDCM
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