Lighting

Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Ceiling frame for recessed mounting - hvid
Philips Mini 300 LED gen3-lysarmaturer kombinerer perfekt produktdesign med
moderne LED-teknologi for et højt lysudbytte, som omdanner din servicestation til
et indbydende sted, hvor bilisterne føler sig godt tilpas og trygge. De avancerede
Mini 300 LED gen3-armaturer har bevægelsesregistrering til behovsstyret belysning,
som sætter nye standarder inden for energibesparelser med dæmpning uden at gå
på kompromis med lysniveauet. Lysscenarierne kan skræddersys efter behov i
forbindelse med den første installation eller i hele produkternes levetid. Muligheden
for en master-slave-kombination med indbygget bevægelses- og lyssensor
overflødiggør behovet for en ekstern sensor, og en enkelt Master Mini 300 LED gen3
kan styre op til seks basisarmaturer. Det er ikke blot godt for din investering, men
giver også yderligere energibesparelser. Mini 300 LED gen3-armaturet er så let, at
det nemt kan installeres af blot en enkelt person. Armaturets indstillinger kan endda
ændres direkte fra en smartphone eller tablet, så det ikke er nødvendigt at udføre
arbejde i højden. Den gratis Mini 300 LED-app gør det nemt at aflæse armaturets
status fra jorden. Mini 300 LED gen3-armaturer fås i versioner til indbygning,
overflademontering og projektørbelysning og er velegnede til montering under
halvtag. Den banebrydende løsning er egnet til eftermontering og reducerer
installationsomkostningerne.

Produkt data
Generelle oplysninger

Farve på tilbehør

hvid

Produktseriekode

ZBP333 [ Mini 300 LED gen3.ACC]

Beskyttelsesklasse IEC

-

CE-mærke

CE-mærket

Materiale

Steel

Drift og el

Tilbehør til loftsmontering

CFRM [ Ceiling frame for recessed

Indgangsspænding

-V

mounting]

Indgangsfrekvens

- Hz

Vinkel
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Mini 300 LED gen3

Mekanik og armaturhus

Ordreproduktnavn

ZBP333 CFRM L470 W470 WH

Samlet længde

520 mm

EAN/UPC – produkt

8718696997697

Samlet bredde

520 mm

Ordrekode

99769700

Samlet højde

92 mm

SAP-tæller – antal pr. pakke

1

Samlet diameter

0 mm

Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig

1

Mål (højde x bredde x dybde)

92 x 520 x 520 mm (3.6 x 20.5 x 20.5 in)

emballage)

Godkendelse og anvendelsesområde
Kode for indtrængningsbeskyttelse

-

Kode for mekanisk slagfasthed

IK08 [ 5 J, hærværksbeskyttet]

SAP-materiale

910925865291

Nettovægt (stykke)

4,900 kg

Produktdata
Fuldstændig produktkode

871869699769700

Målskitse

MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333
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