
SlimBlend rektangulär
– Hög prestanda,
avancerad kontroll .
SlimBlend rektangulär, nedpendlad

Fastighetsägare och hyresgäster vill ha belysning som uppfyller kontorsnormerna.

De vill också ha belysning av hög kvalitet och lägre energi- och underhållskostnader.

Det är därför fler och fler människor använder lösningar med ”ljusytor”, som ger en

mjuk belysning med god avbländning, flexibilitet och avskalad estetik. SlimBlend

erbjuder allt detta och lite till. Den använder det ”instängda” ljuset under rastret för

att skapa ett subtilt sken, med en mjuk övergång mot kanten, vilket gör att

ljusstyrkan uppfattas som svagare och ljuset smälter in i taket – för en ännu

behagligare arbetsmiljö. SlimBlend kan också användas som en del i ett anslutet

belysningssystem och integreras i IT-infrastrukturen, vilket gör det möjligt att samla

in användningsdata för att minska energikostnaderna ytterligare. Dessutom gör

SlimBlend-armaturernas smidiga utformning det lättare att installera annan teknisk

utrustning. Tack vare de olika alternativen kan armaturen användas i alla typer av

byggnader. Dessa exklusiva armaturer finns i kvadratiska och rektangulära

utföranden och kan antingen monteras infällda, utanpåliggande eller nedpendlat.

De erbjuder god balans mellan initial kostnad och avkastning på investeringen, så att

alla kan njuta av belysning av hög kvalitet tillsammans med utmärkande design.

Fördelar
• Unik kombination av stilfullt utseende, känsla och prestanda

• Gör takarkitekturer mindre belamrade

• Integrerad sensor gör den redo för anslutna belysningssystem

• Billigare och mer tidseffektiv installation
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Funktioner
• "Bäst-i-klass" gällande effektivitet och har stöd för utföranden av miljöcertifierade

byggnader

• Bra balans mellan initial kostnad och ROI, återbetalning inom tre år

• Integrerad sensor för (anslutna) belysningssystem som möjliggör ytterligare

energibesparingar och datainsamling

• Ljuset flödar mot armaturens kant för att låta det smälta in med takarkitekturen

• Behaglig, kontorskompatibel belysning med god avbländning tack vare

mikrolinsoptik

Användning
• Kontor

• Hälso- och sjukvård

• Utbildning

specifikationer

Typ SP400P (utföranden med modulstorlek 600 × 600 mm)

SM402B (utföranden med modulstorlek 625 × 625 mm)

Ljuskälla Icke utbytbar LED-modul

Effekt (+/–10%) 25–40W (beroende på typ)

Spridningsvinkel 92°

Ljusflöde 2 800 lumen

3 600 lumen

4 200 lumen

5 000 lumen (direkt/indirekt)

5 700 lumen (direkt/indirekt)

Korrelerad

färgtemperatur

3000K och 4000K

Färgåtergivningsindex >80

Bibehållet ljusflöde vid

snittlivslängd* på

50000 tim

L80

Felfrekvens för

styrsystemet vid

snittlivslängd på

50000 tim

5%

Omgivningstemperatur

för bästa prestanda Tq

+25°C

Temperaturintervall vid

drift

+10 till +40°C

Driftdon Inbyggt

Effekt- och

dataförsörjning

PSU

PSD

PSD-CLO

PSD-T

PoE

Nätspänning 220–240V/50–60Hz

Dimning Dali, PoE

Material Armaturhus: belagt stål och plast

Optik: mikrolinsoptik (MLO)

Färg-- Vit

Optisk kupa Mikrolinsoptik (MLO)

Anslutning PIP eller W

Underhåll Den optiska modulen är livstidsförseglad– ingen invändig

rengöring krävs

Installation Separat: nedpendlat montage med en uppsättning bestående

av två triangulära ståltrådsupphängningar inklusive en vit

strömsladd (SMT) eller nedpendlat montage med en

uppsättning bestående av två triangulära

ståltrådsupphängningar inklusive en vit strömsladd för T-profil

(SMTT)

Genomkoppling möjlig Nej

SlimBlend rektangulär, nedpendlad
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Versions

SlimBlend suspended mod. 625

SlimBlend rektangulär, nedpendlad
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