
Universel løsning til
forskellige
indendørsområder.
FastSet, påmonteret montering

Mange kontorer vil gerne opgradere til LED. Vi har udviklet FastSet som svar på det

stigende behov for et brugervenligt armatur, der kan bruges som direkte erstatning

for traditionel kontorbelysning. Dette LED-armatur kan uden videre erstatte den

eksisterende belysning, uden at der skal udarbejdes en ekstra belysningsplan og er

dermed det perfekte valg til at få de øjeblikkelige fordele ved LED-belysning.

Armaturet passer til alle indendørs anvendelser. Det fås endvidere både som

selvstændigt armatur og i en udgave med ledningsgennemføring, så det nemt kan

kobles sammen med andre lysarmaturer.

Fordele
• Universel serie med ét armatur, som er velegnet til alle typer installationer

• Direkte erstatning af traditionelle lysarmaturer

• Hurtig installation og høj driftssikkerhed

Funktioner
• Et armatur, der er velegnet både som selvstændigt armatur og som

sammenkoblede lysarmaturer med ledningsgennemføring

• Armaturet kan bruges både alene og i en serie af sammenkoblede lysarmaturer

• Intet behov for at udarbejde en belysningsplan ved udskiftning af almindelige

lysarmaturer med FastSet

• IP44-klassificeret

• Et Philips-armatur

Anvendelsesområder
• Kontorbygninger

• Uddannelsessteder

• Garager, parkeringshuse
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Versions

FastSet-SM150C-1SPP FastSet-SM150C-2SPP

Målskitse

Oplysninger om produktet

FastSet-SM150C-3DPP.TIF FastSet-SM150C-4DPP.TIF

FastSet-SM150C-5DPP.TIF FastSet-SM150C-6DPP.TIF
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Oplysninger om produktet

FastSet-SM150C-1DPP.TIF FastSet-SM150C-2DPP.TIF

FastSet-SM150C-7DPP.TIF FastSet-SM150C-8DPP.TIF

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

 
Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel 116 °

Optiktype Bred stråle

 
Drift og el

Indgangsspænding 220-240 V

 
Temperatur

Omgivende temperaturområde 0 til +35 °C

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

ENEC-mærke -

Mærke for brændbarhed Til montering på

normalt

antændelige

overflader

Glødetrådstest Temperatur 850

°C, varighed 30 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK03

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP44

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance +/-10%

 
Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift Ikke relevant

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code Full Product Name Indledende kromaticitet

38126499 SM150C LED48S/830 PSU TW3 PI5 L1160 (0.4344, 0.4032) 5SDCM

38123399 SM150C LED24S/840 PSU TW3 PI5 L602 (0.3828, 0.3803) 5SDCM

38124099 SM150C LED24S/830 PSU TW3 PI5 L602 (0.4344, 0.4032) 5SDCM
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