Lighting

FlexBlend,
pendelmontage
SP340Z EP ACL WH
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - V Hz - Nee - White
Philips FlexBlend is een aantrekkelijk assortiment armaturen voor opbouw- en
pendelmontage naast FlexBlend voor inbouwmontage. De armatuurserie geeft
eigenaars van gebouwen de mogelijkheid om de prestaties van hun verlichting te
moderniseren door verlichting aan te bieden die voldoet aan alle kantoornormen,
met een terugverdientijd van minder dan 3 tot 4 jaar. FlexBlend biedt de benodigde
flexibiliteit doordat het ontwerp zeer aanpasbaar is. Dit maakt het mogelijk om de
armaturen eenvoudig op elk moment ter plaatse te installeren. Zelfs als de huidige
armatuur een hangende armatuur is, kan deze morgen op locatie worden vervangen
door een installatie met opbouwmontage – of andersom. De series armaturen voor
opbouwmontage en pendelmontage passen in diverse kantoorruimten zoals
kantoortuinen, gangen, de receptie of vergaderruimten. FlexBlend wordt
aangeboden als lichtlijn en als opzichzelfstaande armatuur, beide met dezelfde
verlichtingsmodule. Dit geeft gebruikers de optie om FlexBlend vandaag als
afzonderlijke armatuur en in de toekomst als lichtlijn te gebruiken. De regelaar is
ingebouwd in de armatuur. Doordat technologie snel evolueert, wordt ook van de
ideale lichtoplossing verwacht dat deze in staat is om innovaties en toekomstige
ontwikkelingen te integreren die de prestaties nog verder kunnen helpen verbeteren.
Daarom beschikt FlexBlend over alle opties voor connectiviteit en
toekomstbestendige technologie. De armatuur is System Ready en kan worden
gekoppeld met verlichtingsbeheersystemen zoals Philips SpaceWise, met
softwaregebaseerde verlichtingssystemen zoals Interact Office (zowel bedraad
(PoE) als draadloos) en/of met bestaande en toekomstige sensorinnovaties. Het
assortiment armaturen is helemaal klaar voor de toekomst en kan zonder
systeemcomponenten worden geleverd om later ter plaatse te worden geüpgraded:
een mooie gelegenheid voor zowel nieuwe installaties als renovaties.
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Wijziging van gegevens voorbehouden

FlexBlend, pendelmontage

Waarschuwingen en veiligheid
• Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we
nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd, voldoende te controleren.
• Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan
Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Product gegevens
Algemene informatie

Goedkeuring en Toepassing

IEC beschermingsklasse

-

IP-classificatie

-

Materiaal

Polycarbonate

IK-classificatie

-

Hoek

Nee

Accessoirekleur

White

Productgegevens

Code productfamilie

SP340Z [ FLEXBLEND S&S ACCESSORIES]

Volledige productcode

871951410697000

Productnaam voor bestelling

SP340Z EP ACL WH

EAN/UPC - Product

8719514106970

Bedrijfs- en Elektrische gegevens
Ingangsspanning

-V

Bestelcode

10697000

Ingangsfrequentie

- Hz

Numerator - Aantal per pak

1

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Mechanische eigenschappen en Behuizing

SAP-materiaal

910925867439

Totale hoogte

70 mm

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,250 kg

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

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