
Framhäv din
bensinstation med
smart belysning
Mini 300 LED gen3

Philips Mini 300 LED gen3-armaturer är en kombination av perfekt produktdesign

och den senaste LED-teknologin som ger ett effektivt ljusflöde som kan förvandla

din bensinstation till ett landmärke som hjälper dina kunder att hitta rätt. Mini 300

LED gen3, högklassiga LED-armaturer med intelligenta rörelsesensorer, tar

energibesparing till nya nivåer med dimring samtidigt som belysningen är tillräcklig

för att kunderna ska orientera sig på ett säkert sätt. Ljusinställningarna kan

skräddarsys efter dina behov vid den första installationen eller under produkternas

livslängd. Kombinationen Master-Slave med inbyggda närvaro- och ljussensorer

eliminerar behovet av en extern sensor och en Master Mini 300 LED gen3 kan styra

upp till 6 enkla armaturer. Det har inte bara en positiv inverkan på din investering

utan kan också ge energibesparingar. Mini 300 LED gen3-armaturen är så lätt att

den kan installeras av en person utan problem. Armaturinställningarna kan även

ändras från marknivå med hjälp av en smartphone eller surfplatta som fjärrkontroll,

och med den kostnadsfria Mini 300 LED-appen kan du läsa av armaturens status.

Mini 300 LED gen3-armaturerna finns med infällt montage, utanpåliggande

montage och strålkastarutförande som passar för belysning under tak och är en

eftermonteringslösning som minskar installationskostnaderna.

Fördelar
• Perfekt ljuskvalitet med ett urval optiska ljusstrålar som uppfyller behoven hos

olika bensinstationskonfigurationer

• Minimal energiförbrukning med anpassningsbara inbyggda styrsystem och

schemaläggare

• Enkel driftsättning och trådlösa konfigurationsmöjligheter via smartphone och

surfplatta

• Mycket enkel och låg vikt för enkel och snabb montering, även för eftermontering i

befintliga installationer
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Funktioner
• Mycket effektiv och energisnål Philips LED-plattform med lång livslängd för

maximal energibesparing och lägre totalkostnader

• SMART-styrsystem med inbyggd rörelsesensormodul och schemaläggare för

programmerbar automatisk dimring av ljuset på olika nivåer

• BASIC+-styrsystem med fabriksinstallerade rörelsesensorer för automatisk dimring

av ljuset på begränsad nivå

• Speciell app med enkelt användargränssnitt för smartphones och surfplattor

Användning
• Bensinstationer

Måttskiss

Produktinformation
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Produktinformation
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Ja

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod BBP333

 
Ljusteknik

Armaturens ljusstrålefördelning 113°

Optikavskärmning/optiktyp Plan

polykarbonatkupa

/kåpa

Standardvinkel för sidoingång -

Standardvinkel för stolptoppsmontage -

Uppåtriktat ljusflödesförhållande 0

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08

Surge Protection (Common/

Differential)

Philips

standardnivå för

överspänningssky

dd

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 10%

Allmän information

Order Code Full Product Name Lampfamiljskod

99748200 BBP333 LED81/757 I PRM LED81

99754300 BBP333 LED81/740 I PRM LED81

82459400 BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH LED159

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Ljuskällans färg Optiktyp utomhus

99748200 BBP333 LED81/757 I PRM 757 kallvit Vridbar, symmetrisk,

medelstrålande ljudfördelning

för bensinstation

99754300 BBP333 LED81/740 I PRM 740 neutralvit Vridbar, symmetrisk,

medelstrålande ljudfördelning

för bensinstation

Order Code Full Product Name Ljuskällans färg Optiktyp utomhus

82459400 BBP333 LED159/757 I

PAM MDUW MWS PH

757 kallvit Asymmetrisk, medelstrålande

ljusfördelning för

bensinstation

Mini 300 LED gen3

3Product family leaflet, 2023, April 13 data som kan komma att ändras



Styrenheter och dimring

Order Code Full Product Name Dimbar

99748200 BBP333 LED81/757 I PRM Nej

99754300 BBP333 LED81/740 I PRM Nej

Order Code Full Product Name Dimbar

82459400 BBP333 LED159/757 I PAM MDUW MWS PH Ja

Mini 300 LED gen3
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