
Philips GreenSpace
Accent Cardanic - en
fleksibel og prisvenlig
downlight til
detailbutikker
GreenSpace Accent Cardanic

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nu

skifte fra CDM til LED-belysning, og derved nyde godt af betydelige

energibesparelser til en relativt rimelig startinvestering. Serien GreenSpace Accent

Cardanic downlight har almindelige udskæringer og specifikke lumenpakker, hvilket

gør eftermontering hurtig og nem. Derudover tilbyder produkterne flere muligheder

for systemintegration og dæmpning – kablede såvel som trådløse. For mode- og

fødevareforhandlere er hver RS343B GreenSpace Accent Cardanic downlight

tilgængelig med særlige nuancer og LED-belysningsløsninger til f.eks. friske

fødevarer, så varerne fremstår i det allerbedste lys. Se katalogsiderne vedrørende

mode og fødevarer for at læse mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat,

Rosé, Frost og Champagne.

Fordele
• Det stilrene og enkle design gør, at det passer godt til lofter

• Nem at designtilpasse takket være CDM eftermonteringsdimensioner

• Reducer dit CO2-aftryk med energibesparende LED-belysning

• Nøjagtig indstilling takket være den kardaniske rotationsmekanisme
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Funktioner
• Eftermonteringsmål med CDM-armaturer

• LED-nuancer og LED-belysning til friske fødevarer i butikker medfølger

• RS343B tilgængelig til normal net (PSU), simpel DALI-dæmpning (PSD), Interact-

kompatibel DALI (DIA), indendørs positionering (DIA-VLC) eller trådløs Interact

(WIA)

Anvendelsesområder
• Supermarkeder

• Større detailhandel

• Modebutikker

Advarsler og sikkerhed
• Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet

• Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er

varmt.

Versions

GreenSpace Accent Cardanic-RS343B

Målskitse
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Oplysninger om produktet

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

GreenSpace Accent Cardanic

3Product family leaflet, 2023, april 13 registrerede til at ændre



Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Produktseriekode RS343B

 
Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel 120 °

Optiktype Bred stråle

 
Drift og el

Indgangsspænding 220 til 240 V

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse

II

ENEC-mærke ENEC-mærke

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 30 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance +/-10%

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau Ikke relevant

Velegnet til tilfældigt skift Ja

Temperatur

Order Code Full Product Name Omgivende temperaturområde

97800600 RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH +10 til +25 °C

01329200 RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH +10 til +35 °C

01330800 RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH +10 til +35 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code Full Product Name Indledende kromaticitet

97800600 RS343B 17S/840 PSU-E WB CP WH (0.382, 0.380) SDCM <3

01329200 RS343B 27S/ROSE WIA-E WB CP WH (0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code Full Product Name Indledende kromaticitet

01330800 RS343B 27S/PW930 WIA-E WB CP WH (0.422, 0.386) SDCM <2
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