Lighting

Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Ceiling frame for recessed mounting - hvit
Philips Mini 300 LED gen3-armaturer kombinerer perfekt produktdesign og den
nyeste LED-teknologien for høy lyseffekt, og 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 intelligent,
sensorbasert kontrollsystem for behovsbasert belysning som tar energisparing til
nye høyder med dimming, men som 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 seks 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 bra bakken med
smarttelefon eller nettbrett som fjernkontroll, slik at behovet for å jobbe i høyden
forsvinner. Med den gratis Master Mini 300 LED gen3-appen kan til og med
tilstanden til armaturen leses av mens du stå på gulvet. Master Mini 300 LED gen3armaturene leveres i innfelt, overflatemontert og flombelysningsversjon, som passer
for belysning under baldakin, er en nyskapende løsning som reduserer
monteringskostnadene.

Produktdata
Generell informasjon

Tilbehørsfarge

hvit

Produktseriekode

ZBP333 [ Mini 300 LED gen3.ACC]

IEC-beskyttelsesklasse

-

CE-merke

CE mark

Materialer

Steel

Drift og elektrisk

Tilbehør til takmontering

CFRM [ Ceiling frame for recessed mounting]

Inngangsspenning

Vinkel

0°
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Mini 300 LED gen3

Inngangsfrekvens

- Hz

Mekanisk og innfatning

Produktdata
Fullstendig produktkode

871869699768000

Produktnavn for bestilling

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Total lengde

413 mm

EAN/UPC – produkt

8718696997680

Total bredde

413 mm

Bestillingskode

99768000

Total høyde

92 mm

SAP-teller – antall per pakke

1

Total diameter

0 mm

SAP-teller – pakker per utvendige

1

Mål (høyde x bredde x høyde)

92 x 413 x 413 mm (3.6 x 16.3 x 16.3 in)

SAP-materialer

910925865290

Nettovekt (stykk)

2,800 kg

Godkjenning og bruk
Ingress beskyttelseskode

-

Mek. støt, beskyttelseskode

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Målskisse

MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333
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