Lighting

SmartForm TBS417
ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER
Optical cover remover - OPTICAL COVER REMOVER
Zapuštěné svítidlo SmartForm, které odráží snahu společnosti Philips o
jednoduchost, je kompletní řadou vysoce všestranných polomodulárních svítidel.
Tato svítidla jsou k dispozici se zdrojem MASTER TL5 ve velmi malých, úzkých
verzích. Tato kompletní řada, která je navržena tak, aby se hodila pro širokou škálu
stropních typů, splňuje ve většině použití mnoho projektových
požadavků.Energetická účinnostKromě použití energeticky účinných světelných
zdrojů TL5 a řady elektronických předřadníků Philips může být řada zapuštěných
svítidel SmartForm vybavena světelnými ovladači pro detekci pohybu a regulaci
přirozeného osvětlení (ActiLume), nebo pouze pro regulaci přirozeného osvětlení
(Luxsense) pro snížení spotřeby energie (poměr W/m2 je velmi nízký). Tímto
způsobem snižuje řada Green Flagship také celkové náklady na vlastnictví i emise
CO2. SmartForm je proto volbou, která je ohleduplná vůči životnímu
prostředí.Zapuštěné svítidlo SmartForm TBS417 – „řada světelných paprsků“Úzká
zapuštěná svítidla pro souvislé světelné řady SmartForm jsou navržena pro integraci
do lineárních podhledů s viditelnými T nosníky a do sádrokartonových stropů.„Řada
světelných paprsků“ TBS417 s jedním zdrojemSouvislá světelná řada pro
mikrooptiku, asymetrickou optiku a bezobroučkové MLO a opálové kryty. Všechny
verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je 90 mm.„Řada
světelných paprsků“ TBS417 se dvěma zdrojiSouvislá světelná řada pro minioptiku, 2
zdroje. Všechny verze TL5: 14/24 W; 21/39 W; 28/54 W; 35/49/80 W. Šířka svítidla je
115 mm.

Údaje o produktu
General Information

Kód produktové řady

Popis typu

OPTICAL COVER REMOVER

Mechanické příslušenství

OCR [ Optical cover remover]
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ZZS400 [ Smartform ACC.]

Změna údajů vyhrazena

SmartForm TBS417

Mechanical and Housing
Rozměry (výška x šířka x hloubka)

NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Product Data
Úplný kód výrobku

871794398469599

Objednací název produktu

ZZS400 OCR OPTICAL COVER REMOVER

EAN/UPC – výrobek

8717943984695

Objednací kód

98469599

Číslování SAP – počet v balení

1

Číslování SAP – balení v krabičce

20

Materiál SAP

910403205603

Celková hmotnost SAP (kus)

0,050 kg
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