
SmartBalance cu
picior mobil –
combină performanţa
cu construcţia
modernă
SmartBalance Free Floor Standing

Aparatele de iluminat cu picior mobil sunt apreciate de clienţi drept soluţie ideală

pentru un iluminat controlat personal, flexibil şi confortabil. SmartBalance reprezintă

pasul următor în materie de aparate de iluminat cu picior mobil. Mulţumită utilizării

tehnologiei LED de ultimă generaţie, acestea oferă atât o eficienţă energetică

sporită, cât şi o construcţie compactă şi simplă, care se integrează armonios în orice

mediu. Aparatele de iluminat SmartBalance sunt disponibile şi în variante cu montaj

aparent şi suspendat.

Beneficii
• Un aparat de iluminat poate lumina două birouri la nivelurile impuse pentru birouri

• Eficienţă energetică de peste 100 lm/W, permiţând reducerea consumului de

energie cu peste 50%

• Formă compactă (capul are o înălţime de doar 37 mm), construcţie suplă şi simplă

Caracteristici
• Iluminat confortabil cu LED, care poate fi controlat personal

• Mai eficiente din punct de vedere energetic decât soluţiile convenţionale –

reducerea costului de exploatare

• Design atrăgător, discret
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Cerere
• Iluminat general pentru interior

Warnings and safety
• Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se

va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător

• În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify

nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Specificaţii

Tip FS484F

Sursa de lumină Philips Fortimo LED Line 1R

Putere (+/-10%) 106 W (variantă LED118S pentru aplicaţii de iluminat

independente, 4000 K)

40 W (variantă LED45S pentru aplicaţii de iluminat auxiliare,

4000 K)

Unghi de distribuţie

luminoasă

102º

Flux luminos 11.800 lm (LED118S, 4000 K)

4500 lm (LED45S, 4000 K)

Temperatură de culoare

corelată

3.000 sau 4.000 K

Indice de redare a

culorii

≥ 80

Viaţă utilă medie

L80B50

50.000 de ore

Viaţă utilă medie

L90B50

25.000 de ore

Rată de defectare

balast

1% la fiecare 5000 de ore

Temperatură

ambientală medie

+25 ºC

Domeniu temperatură

de funcţionare

între +10 şi +40 ºC

Balast Încorporat

Tensiunea reţelei 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Reglare intensitate

luminoasă

Reglarea intensităţii luminoase prin buton tactil

Opţiuni Reglare separată a intensităţii luminii directe şi indirecte (SW)

Ştecăr de reţea elveţian (CCH)

Material Cap şi stâlp: aluminiu lăcuit

Bază: oţel lăcuit

Culoare Alb (WH) comparabil cu RAL9003

Alte culori sunt disponibile la cerere

Sistem optic Sistem optic cu micro-lentile, din acrilat transparent (ACC-MLO)

Conexiune Cablu, lungime 250 cm, cu fişă CEE7 (CCE)

Instalarea Corpul de iluminat este livrat pre-cablat, cu ştecăr de reţea

Versions

SmartBalance FFS
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Detalii produs

IPDP_FS484Fi_0015-Detail photo

IPDP_FS484Fi_0014-Detail photo IPDP_FS484Fi_0009-Detail photo

Butoane tactile pentru comutare

separată şi reglarea intensităţii

luminoase

SmartBalance FFS DPP

SmartBalance FFS DPP SmartBalance FFS DPP
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Detalii produs

SmartBalance FFS DPP SmartBalance FFS DPP

SmartBalance FFS DPP SmartBalance FFS DPP

SmartBalance FFS DPP
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Application conditions

Interval temperatură ambientală +10 to +40 °C

Nivel maxim de reglare a intensității

luminoase

1%

Adecvat pentru comutare aleatorie No

 
Approval and application

Cod de protecție împotriva impactului

mecanic

IK02

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20

 
Controls and dimming

Cu reglarea intensităţii luminoase Da

 
Operating and electrical

Tensiune de intrare 220 to 240 V

 
General information

Unghi de distribuție sursă de lumină - °

Marcaj CE Da

Clasă de protecție IEC Clasa de siguranță

I

Balast inclus Da

Marcaj ENEC -

Marcaj de inflamabilitate F

Test de incandescență Temperatură 650

°C, durată 30 s

Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Număr de unități de echipament 2 units

Tip de sistem optic No

Cod familie de produse FS484F

 
Initial performance (IEC compliant)

Cromatică inițială (0.43, 0.40) SDCM

<3

Indice inițial de redare a culorii >90

Toleranță flux luminos +/-10%

 
Light technical

Pâlpâire 1

Efect stroboscopic 0,4

 
Mechanical and housing

Culoare WH

Initial performance (IEC compliant)

Order Code Full Product Name

Temperatură de

culoare inițială

corelată

Randament

luminos LED inițial

Flux luminos

inițial

Putere de

intrare

inițială

97472500 FS484F 120S/930 PSD-T

SW WH P

3000 K 126 lm/W 12000 lm 95 W

97476300 FS484F 125S/940 PSD-T

SW WH P

4000 K 132 lm/W 12500 lm 95 W

97478700 FS484F 125S/940 PSD-T

ACL WH P

4000 K 130 lm/W 12500 lm 96 W

97482400 FS484F 125S/940 PSD-T

ACL WH U-F P

4000 K 130 lm/W 12500 lm 96 W
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© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei

informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate

în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara

cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deţinute de Signify Holding sau de proprietarii

respectivi.
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