Lighting

FlexBlend, suspensa
SP340Z SMTE-5 L1500 WH
FLEXBLEND S&S ACCESSORIES - - V - - Hz - - - Não - - - - WH
A Philips FlexBlend é uma atraente família de luminárias montadas em superfície e
suspensas, em conjunto com a Flexblend encastrada. A gama de luminárias permite
que os proprietários de edifícios melhorem as suas operações de iluminação,
disponibilizando iluminaçãoconforme às normas de escritório com um retorno do
investimento num prazo entre 3 e 4 anos.;A FlexBlend fornece a flexibilidade
necessária através da adaptabilidade do design. Isto permite instalar facilmente as
luminárias no local, em qualquer momento. Mesmo quando a atual luminária é
suspensa, amanhã pode ser adaptada para uma instalação montada em superfície
no local. O contrário também é possível. A gama de luminárias montadas em
superfície e suspensas ajusta-se a vários espaços de escritório diferentes, tais como
escritório "open space", corredores, receção ou salas de reunião.;A FlexBlend está
disponível em linhas de produtos e de forma independente, utilizando o mesmo
módulo de iluminação. Isto possibilita a opção de utilização da FlexBlend de forma
independente hoje e como parte de uma linha amanhã. O controlador está
integrado na luminária.;Dado que a tecnologia está em rápida mudança, também é
expectável que a solução de iluminação ideal esteja pronta para incorporar
inovações que podem ajudar a otimizar ainda mais as operações. Por este motivo, a
FlexBlend tem disponíveis todas as opções de conetividade e opções preparadas
para o futuro. Como luminária System Ready, pode ser emparelhada com sistemas
de gestão de iluminação, tal como o Philips SpaceWise, e com sistemas de
iluminação baseados em software, tais como o Interact Office com fios (PoE) e
Interact Office sem fios, e/ou inovações de sensores existentes ou futuras. A gama
de luminárias está, desta forma, preparada para o futuro e pode ser fornecida sem
qualquer componente de sistema, podendo ser atualizada no local numa fase
posterior. Uma oportunidade interessante para novas instalações e renovações.
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FlexBlend, suspensa

Avisos e Segurança
• O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte,
recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
• Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de
falhas e a garantia de produto será anulada.

Dados do produto
Aprovação e aplicação

Informações gerais
Classe de proteção IEC

-

Código de proteção de entrada

-

Material

SS

Código de proteção mecânica contra impactos

-

Ângulo

Não

Cor do acessório

WH

Dados do produto

Código da família de produtos

SP340Z [ FLEXBLEND S&S

Código do produto completo

871951410616100

ACCESSORIES]

Nome de produto da encomenda

SP340Z SMTE-5 L1500 WH

EAN/UPC – Produto

8719514106161

Código de encomenda

10616100

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

-V

Numerador – Quantidade por embalagem

1

Frequência de entrada

- Hz

Numerador SAP – Embalagens por caixa

1

exterior

Dados mecânicos e de revestimento
Comprimento global

1500 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)

NaN x NaN x 1500 mm (NaN x NaN x

N.º material (12NC)

910925867357

Peso líquido SAP (Peça)

0,350 kg

59.1 in)
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