Lighting

Mini 300 LED gen3
ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Ceiling frame for recessed mounting - White
Philips Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, mükemmel ürün tasarımı ve son
derece verimli ışık çıkışları için en son LED teknolojisi birleşimi, benzin istasyonunuzu
markalı bir simge haline getirir ve misafirlerinizin görsel konforla güvenli bir şekilde
yaklaşmasına yardımcı olur. Mini 300 LED gen3, tercihe bağlı hareket algılayan
kontrol sistemi ile son teknoloji LED aydınlatma armatürleri karartmayla enerji
tasarrufunu yeni düzeylere çıkarırken yönlendirme ve güvenlik için de yeterli
aydınlatma sağlar. Işık senaryoları, ilk kurulumda veya ürünlerin kullanım ömrü
boyunca tercihinize göre özelleştirilebilir. Yerleşik varlık ve ışık sensörüne sahip,
isteğe bağlı Master-Slave kombinasyonuyla harici bir sensöre ihtiyaç duyulmaz ve
bir adet Master Mini 300 LED gen3, 6 adete kadar basit aydınlatma armatürünü
kontrol edebilir. Bunun hem yatırımınız üzerinde olumlu bir etkisi olur hem de ilave
enerji tasarrufu sağlar. Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürü, tek bir kişi
tarafından kolayca kurulacak kadar hafiftir. Aydınlatma armatürü ayarları, uzaktan
kumanda olarak bir akıllı telefonla veya tabletle zemin düzeyinden bile
değiştirilebilir; böylece yukarıda çalışma gerektirmez. Ücretsiz Mini 300 LED
Uygulamasıyla, aydınlatma armatürünün durumunu zeminde dururken bile
okuyabilirsiniz. Gömme monteli, yüzey monteli ve alt saçak aydınlatması için uygun
olan projektör modelleriyle Mini 300 LED gen3 aydınlatma armatürleri, kurulum
maliyetlerini azaltan devrim niteliğinde, yükseltilebilir bir çözümdür.

Ürün veri
Genel Bilgiler

Aksesuar rengi

White

Ürün ailesi kodu

ZBP333 [ Mini 300 LED gen3.ACC]

Koruma sınıfı IEC

-

CE işareti

CE mark

Malzeme

Steel

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Tavana montaj aksesuarları

CFRM [ Ceiling frame for recessed mounting]

Giriş Voltajı

Açı

0°
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Bilgi değişimi

Mini 300 LED gen3

Giriş Frekansı

- Hz

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Ürün Verileri
Tam ürün kodu

871869699768000

Sipariş ürün adı

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Genel uzunluk

413 mm

EAN/UPC - Ürün

8718696997680

Genel genişlik

413 mm

Sipariş kodu

99768000

Genel yükseklik

92 mm

Numerator - Quantity Per Pack

1

Genel çap

0 mm

Numerator - Packs per outer box

1

Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)

92 x 413 x 413 mm (3.6 x 16.3 x 16.3 in)

Material Nr. (12NC)

910925865290

SAP Net Weight (Piece)

2,800 kg

Onay ve Uygulama
Girişime Karşı Koruma Sınıfı

-

Mekanik çarpışma koruma kodu

IK08 [ 5 J vandal-protected]

Boyutlu çizim

MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333
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