
En lösning som passar
olika
inomhusutrymmen.
FastSet, utanpåliggande montage

Trenden är att uppgradera till LED i kontorsmiljöer. För att uppfylla behovet av

lättanvända armaturer som direkt kan ersätta traditionell kontorsbelysning har vi

utvecklat FastSet. Den här armaturen är det perfekta valet för att snabbt uppnå

fördelarna med LED-belysning eftersom den direkt kan ersätta den befintliga

belysningen och ingen extra belysningsberäkning krävs innan LED-belysningen

installeras. Armaturerna passar enkelt in i alla inomhustillämpningar. De finns

dessutom som både fristående och med genomgående kabel vilket gör armaturerna

anslutningsklara längre fram.

Fördelar
• Universell serie, en armatur som passar för alla typer av installationer

• Direktersättning för traditionella armaturer

• Snabb installation och hög tillförlitlighet

Funktioner
• En armatur som är lämplig för fristående installation och för anslutna armaturer via

genomkoppling som tillval

• Armaturen kan användas fristående men också i en serie genom att helt enkelt

lägga till att fler armaturer

• Ingen belysningsberäkning behövs när traditionella armaturer ersätts med FastSet

• IP44-klassad

• Philips-armatur

Användning
• Kontorsfastigheter

• Utbildningslokaler

• Garage, parkeringshus
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Versions

FastSet-SM150C-1SPP

Måttskiss

Produktinformation

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

FastSet-SM150C-5DPP.TIF FastSet-SM150C-6DPP.TIF
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Produktinformation

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

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

FastSet-SM150C-9DPP.TIF
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel 116 °

Optiktyp Bredstrålande

ljusfördelning

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220-240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur 0 till +35 °C

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

ENEC-märkning -

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Glödtrådstest Temperatur

850 °C,

varaktighet 30 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK03

Kod för kapslingsklass IP44

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning Ej tillämpligt

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial 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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