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FlexBlend, hengende
SP340Z EP BK
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - - - - - - - Sort
Philips FlexBlend er en attraktiv familie av overflatemonterte og hengende
lysarmatur sammen med innfelte Flexblend . Lysarmaturutvalget lar byggeiere
avansere belysningsdriften ved å tilby belysning som er i overensstemmelse med
normer for kontorbelysning, som sparer inn investeringskostnadene på mindre enn
tre til fire år.;FlexBlend gir den påkrevde fleksibiliteten gjennom design med
tilpasningsevne. Dette gir mulighet for enkel installasjon av lysarmaturene i feltet,
når som helst. Selv om dagens lysarmatur er hengende, kan dette tilpasses til et
overflatemontert installasjon på stedet i morgen, og omvendt. Utvalget av
overflatemonterte og hengende lysarmatur passer til mange forskjellige typer rom
som åpne kontorlandskap, ganger, resepsjon og møterom.;FlexBlend kommer både
som serier og frittstående, men de bruker samme belysningsmodulen. Dette gir
brukere muligheten til å bruke en frittstående FlexBlend nå, og en serie i morgen.
Styreenheten er integrert i lysarmaturen.;Fordi teknologi endres raskt, forventes det
også at den ideelle belysningsløsningen er klar til å ta imot nye innovasjoner som
kan bidra til å optimalisere driften videre. Derfor holder FlexBlend alle tilkoblinger og
fremtidsklare løsninger tilgjengelig. Som System Ready-armatur kan den kobles
sammen med lysstyringssystemer som Philips SpaceWise og med
programvarebaserte belysningssystemer som Interact Office, kablet (PoE) og
Interact Office, trådløs og/eller eksisterende eller kommende sensorinnovasjoner.
Lysarmaturutvalget er derfor fremtidsklart og kan leveres uten systemkomponenter,
og i neste fase, i feltet for og oppdateres. En attraktiv mulighet for både
oppussingsprosjekter og nye monteringer.

Warnings and safety
• Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en
kontroll av miljøet der armaturet skal monteres.
• Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere Safe failure og
produktgarantien blir ugyldig

Datasheet, 2020, September 9

data kan endres

FlexBlend, hengende

Produktdata
Generell informasjon

Godkjenning og bruk

IEC-beskyttelsesklasse

-

Ingress beskyttelseskode

-

Materialer

Polycarbonate

Mek. støt, beskyttelseskode

-

Vinkel

-

Tilbehørsfarge

Sort

Produktdata

Produktseriekode

SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Fullstendig produktkode

871951410696300

Produktnavn for bestilling

SP340Z EP BK

EAN/UPC – produkt

8719514106963

Drift og elektrisk
Inngangsspenning

-V

Bestillingskode

10696300

Inngangsfrekvens

- Hz

Teller – antall per pakke

1

Teller – pakker per utvendige boks

1

Materialenr. (12NC)

910925867438

SAP-nettovekt (stykk)

0,250 kg

Mekanisk og innfatning
Total høyde

70 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)

70 x NaN x NaN mm (2.8 x NaN x NaN in)
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