
Forbedre
bensinstasjonen din
med smart belysning
Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer kombinerer perfekt produktdesign og den

nyeste LED-teknologien for høy lyseffekt, gjør bensinstasjonen din til et

utstillingsvindu for varemerket og hjelper kunder å ankomme trygt med god

synlighet. Mini 300 LED gen3 er siste nytt innen LED-armaturer med et intelligent,

sensorbasert kontrollsystem for behovsbasert belysning som tar energisparing til

nye høyder med dimming, men samtidig sikrer tilstrekkelig lys for sikt og sikkerhet.

Lysscenarioene kan tilpasses dine ønsker ved montering eller i løpet av levetiden til

produktet. Den valgfrie Master/Slave-kombinasjonen med innebygget sensor for

bevegelse og lys gjør at det ikke er behov for en ekstern sensor, og én Master Mini

300 LED gen3 kan kontrollere opptil 6 basisarmaturer. Ikke bare har dette positiv

innvirkning på investeringen din, det kan også føre til ytterligere energibesparelser.

Master Mini 300 LED gen3-armaturen er så lett at den enkelt kan monteres av én

person. Armaturinnstillingene kan til og med endres fra bakken med smarttelefon

eller nettbrett som fjernkontroll, slik at behovet for å jobbe i høyden forsvinner. Med

den kostnadsfrie Master Mini 300 LED gen3-appen kan du til og med lese av

armaturens tilstand mens du står på bakken. Master Mini 300 LED gen3-armaturene

leveres i innfelt, overflatemontert og flombelysningsversjon, som passer for

belysning under baldakin og er en nyskapende løsning som reduserer

monteringskostnadene.
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Fordeler
• Perfekt belysningskvalitet med et utvalg av spesialoptikk for lyskjegler som

oppfyller alle krav til ulike konfigurasjoner av bensinstasjoner

• Minimalt energiforbruk med tilpassbar, innebygd styring og planlegger

• Enkel innkjøring og mulighet for trådløs konfigurering med smarttelefoner og

nettbrett

• Svært enkel og lett for rask montering – kan også ettermonteres i eksisterende

installasjoner

Funksjoner
• Svært effektiv LED-plattform fra Philips med lang levetid for maksimal

energibesparelse og reduserte vedlikeholdskostnader

• SMART-kontrollsystem med integrert bevegelsessensormodul og planlegger for

programmerbar autodimming av lyset på ulike nivåer

• BASIC+-kontrollsystem bare med bevegelsessensor for autodimming av lyset på

ulike nivåer forhåndsinnstilt fra fabrikk

• Egen app med enkelt brukergrensesnitt for smarttelefoner og nettbrett

Søknad
• Bensinstasjoner

Mini 300 LED gen3
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