
Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Takram för infälld montering - Vit

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.

Produktdata

Allmän information

Vinkel 0°

Tillbehörsfärg Vit

Produktfamiljskod ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Värdetrappa Specifikation

 

Drift och elektricitet

Ingångsspänning - V

Line Frequency - Hz

Ingångsfrekvens - Hz

 

Mekanik och armaturhus

Total längd 610 mm

Total bredd 460 mm

Total höjd 92 mm

Total diameter 0 mm
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Mått (höjd × bredd × djup) 92 x 460 x 610 mm

Material Stål

 

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass -

Skyddskod för mekanisk påverkan IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]

Skyddsklass IEC -

 

Produktdata

Full EOC 871869699770300

Beställningsproduktnamn ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Beställningsnummer 99770300

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1

Räknare - antal förpackningar per kartong 1

Materialnummer (12NC) 910925865292

Fullständigt produktnamn ZBP333 CFRM L560 W410 WH

EAN/UPC - Hölje 8718696997703
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