
SmartBalance –
kombinerar prestanda
med smart design
SmartBalance, utanpåliggande

Även om det oftast är prestanda som är det viktigaste när det gäller funktionell

belysning vill kunderna helst ha armaturer som är snygga och/eller diskreta.

Speciellt när armaturerna har utanpåliggande eller nedpendlat montage kan det

vara svårt att tillgodose båda dessa krav. SmartBalance är nästa steg på vägen när

det gäller utanpåliggande eller nedpendlade armaturer för detaljhandeln. Armaturen

ger ökad energieffektivitet och har även ett tilltalande utseende utan att vara visuellt

påfallande. Designen hjälper till att ge taket ett renare intryck och uppfyller

normerna för kontorsbelysning. SmartBalance finns också i infällda och fristående

golvversioner.

Fördelar
• Lägre driftskostnader – mer energieffektiv än lysrörslampor

• Snygg, diskret design – ger ett renare intryck i taket

• Uppfyller normerna för kontorsbelysning

Funktioner
• Energieffektivitet <gt/> 90 lm/W, ger kostnadsbesparingar genom lägre

energiförbrukning på ca 30 %

• Kompakt, lätt och diskret

• SmartBalance uppfyller UGR 19 och två nivåer av L65, nämligen 1500/3000 cd/

m<sup>2 </sup>

• Med SmartBalance finns ett antal möjligheter att möta behoven från

detaljhandeln, t.ex. (trådlös) styrbar DALI, nödbelysning, kopplingsdelar

Användning
• Allmänbelysning inomhus som kräver utanpåliggande eller nedpendlat montage
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Varning och Säkerhet
• Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som

armaturen ska monteras i.

• Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och

produktens garanti upphör att gälla.

Versions

IPPR SM480Ci 0001

Måttskiss

Produktinformation

IPDP_SM480Ci_0001-Detail

photo

IPDP_SM480Ci_0003-Detail

photo
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Produktinformation
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SmartBalance, utanpåliggande
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