Lighting

SmartBalance FFS,
SpaceWise – mnoho
výhod, žádné odkryté
datové kabely
Smart Balance FFS, SpaceWise
Díky systému Philips SpaceWise mohou zákazníci využívat velmi reálné přínosy
ovládacích prvků – například úspory energie, vizuální komfort a osobní ovládání –
bez nutnosti vytvářet kabelovou infrastrukturu.

Výhody
• Nejjednodušší způsob, jak využívat vizuální komfort a úsporu energie bez
jakýchkoli odkrytých datových kabelů.
• Snadné uvedení do provozu pomocí dálkového ovládání.
• Svoboda a flexibilita v pracovních prostorech díky připojeným svítidlům.

Vlastnosti
• Svítidla jsou vybavena bezdrátovým přijímačem nebo jsou připojena k
bezdrátovému přijímači jako pomocná svítidla.
• Svítidla lze pomocí dálkového ovládání snadno připojit do sítě.
• Lze definovat další sítě; všechna svítidla patřící k určité síti se chovají stejným
způsobem.
• Všechna svítidla v místnosti / otevřeném prostoru lze spojit do jedné sítě.
• Bezdrátovou síť lze připojit k řídicímu systému budovy.

Aplikace
• Kancelář / propojené osvětlení

Specifikace
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Typ

FS484F (verze SWZ)

Průměrná okolní

Světelný zdroj

Philips Fortimo LED Line 1R

teplota

Příkon

100 W

Rozsah provozní

Vyzařovací úhel

102º

teploty

Světelný tok

12,500 lm

Předřadník

Vestavěný

Náhradní teplota

4000 K

Napájecí napětí

230 nebo 240 V / 50–60 Hz

Možnosti regulace

Integrovaný

chromatičnosti
Index barevného

>80

Zigbee
70 000 hodin

Decentralizované

L70B50
Střední doba života

Materiál
50 000 hodin

25 000 hodin

L90B50
Poruchovost

Hlava a stojan: lakovaný hliník
Základna: lakovaná ocel

L80B50
Střední doba života

+10 až +40 ºC

Vstup systému ovládání DALI

podání
Střední doba života

+25 ºC

1 % na 5 000 hodin

předřadníku

Barva

Bílá (WH) srovnatelná s RAL9003

Optika

Mikročočková optika, čirý akrylát (ACC-MLO)

Připojení

Kabel, délka 250 cm, se zástrčkou CEE7 (CCE)

Montáž

Svítidlo se dodává opatřeno kabely se zástrčkou napájení

Poznámky

Lze objednat pouze jako systém

Versions
Svítidlo SmartBalance SpaceWise
FS484F volně stojící na podlaze se
samostatným spínáním

Detaily o výrobku
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Detaily o výrobku
Všechny verze jsou vybaveny

Základna svítidla

akrylátovou mikročočkovou
optikou.

Spojení hlavy svítidla a stojanu

Svítidlo SmartBalance SpaceWise

Svítidlo SmartBalance SpaceWise

FS484F volně stojící na podlaze

FS484F volně stojící na podlaze se
systémem ActiLume

Dotyková tlačítka pro samostatné

Čidlo ActiLume umístěné ve

spínání a regulaci

svítidle umožňuje regulaci denního
světla, resp. ztlumení, není-li
zjištěna přítomnost osob.
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