
LuxSpace PoE –
intelligent,
energibesparende
armatur, der er
forberedt til
integrerede
belysningssystemer
LuxSpace PoE

PoE-teknologi (Power over Ethernet-teknologi) forsyner LuxSpace PoE med strøm

og data via et enkelt Ethernet-standardkabel, hvilket betyder, at der ikke er behov

for separate strømforsyningskabler. Med en enkelt stiktilslutning bliver LuxSpace

PoE-armaturer en del af et komplet, integreret belysningssystem, som giver

enestående lysoplevelser og kan bruges til langt mere end simple belysningsformål.

Et indbygget lysstyringssystem sikrer kontorbrugere personlig kontrol over deres

foretrukne lysindstillinger via en specialudviklet smartphoneapp. Integrerede

sensorer gør LuxSpace PoE-armaturer i stand til at registrere aktivitetsmønstre,

mængden af dagslys og – inden for den nærmeste fremtid – luftfugtighed, CO2-

niveau, temperatur og andre data. Disse data giver ejendomsadministratorer nyttig

viden, som gør det lettere at optimere ressourcefordelingen og forbedre

anlægsstyringen samt oplevelsen for brugerne.
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Fordele
• LED-lysstyringssystem med banebrydende lave samlede ejeromkostninger,

hvilket betyder, at installationsomkostningerne reduceres med ca. 25 % og

indkøringsomkostningerne med ca. 50 %

• Software optimerer arbejdsprocesserne og komforten samt udnyttelsen og

styringen af aktiver

• Åbenlyse fordele for kunden, både mht. bygningskonstruktion og -drift

Funktioner
• Indsamling af forbrugsrelaterede data via armatursensorer

• Personlig styring af belysnings- og temperaturindstillinger

• Enklere og billigere installation og indkøring af belysningsløsninger

Anvendelsesområder
• Almen belysning til kontorbygninger

Versions

Målskitse

LuxSpace PoE
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Optiktype Højglans spejl

 
Drift og el

Indgangsspænding 48 til 54 V

 
Temperatur

Omgivende temperaturområde +10 til +25 °C

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse

II

ENEC-mærke -

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Glødetrådstest Temperatur 850

°C, varighed 5 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet (0.43, 0.40) SDCM

<2

Lysstrømstolerance +/-10%

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau 1%

Velegnet til tilfældigt skift Ja

Generelle oplysninger

Order Code Full Product Name Produktseriekode

97058100 DN560B LED12S/830 POE-E C WH DN560B

97060400 DN570B LED20S/830 POE-E C WH DN570B

97064200 DN570B LED24S/830 POE-E C WH DN570B
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Polar Wide Diagrams

IFPS_DN570B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar

Normal (separate)

LuxSpace PoE
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