FICHA DE DADOS
ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK

Número do artigo

GTIN

EO10306037

4015120306037

Descrição do produto
• Luminária de pé LED, potência LED de 45 W, para iluminação em função do local de
trabalho em escritórios e salas de conferência com componentes directos e luz indirecta
sem encandeamento
• Design intemporal, discreto
• Detecção de presença, controlável através de botão e controlo remoto (Mobil-RCi-M)
• Caixa de alta qualidade, corpo da luminária em alumínio, em cinzento-escuro com
revestimento em pó
• Temperatura da cor de 4000 K
• Muito boa qualidade de iluminação, sem tremulação

Dados técnicos
GERAL

Distribuição de luz

directa/indirecta

Garantia

5 anos

Ângulo de emissão de luz

90 °

Categoria do dispositivo

Luminária de pé

Índice de encadeamento

≤ 19

Interface do utilizador

Controlo remoto IR, Potenciómetro

Factor de cintilação

<3%

Controlável à distância

A

Potência atribuída P

47 W

Conformidade

CE, EAC, RSP, WEEE

Fluxo luminoso

6300 lm

Rendimento luminoso

134 lm/W

Temperatura da cor

4000 K

FIXAÇÃO
Tipo de montagem

Suporte

Índice de rendimento de cor Ra

> 80

Local de montagem

Chão

Tolerância da cor

3 SDCM

Color Quality Scale

> 85

Vida útil L70B10 em 25 °C

105000 h

Vida útil L70B50 em 25 °C

110000 h

Vida útil L80B10 a 25 °C

65000 h

Vida útil L80B50 em 25 °C

70000 h

Vida útil L90B10 a 25 °C

35000 h

Vida útil L90B50 a 25 °C

35000 h

Segurança fotobiológica

RG0

CAIXA
Dimensões

Comprimento 600 mm x Largura 300 mm x
Altura/profundidade 1950 mm

Peso

20000 g

Material

Alumínio fundido, revestido em pó

Grau de protecção

IP20

Temperatura ambiente permitida

0 °C...+40 °C

Cor

preto, semelhante RAL 9004

SENSORES

VERSÃO ELÉTRICO
Sistema de comando

ON/OFF

Classe de protecção

I

Tensão nominal

230 V ~ / 50 Hz

Consumo em modo de espera

< 0,1 W

LUZ
Difusor

transparente

Controlo do encadeamento

DDP (micro-prismatic)

1/2

Ângulo de cobertura

360°

Alcance transversalmente

Ø4m

Alcance de detecção frontal

Ø3m

Alcance de detecção no campo de
presença

Ø2m

Campo de detecção

13 m²

Medição da luz

Luz mista

Nível de luminosidade

5 – 2000 lx

Temporização

300 s...30 min (ajustável em etapas)

FICHA DE DADOS
ISABELLE FSL S-BASE DDP TR 6300 840 PD IR BK

Número do artigo

GTIN

EO10306037

4015120306037

Acessórios
Designação do produto

Número do
artigo
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Controlo remoto
ESY-Pen

EP10425356

ESY-Pen e ESY-App, uma dupla para tudo: (1) parametrizar, (2) controlar remotamente (3) medir luz,
(4) gerir projectos

4015120425356

ISABELLE REMOTE CONTROL

EO10306082

Controlo à distância para utilizadores finais da série ISABELLE

4015120306082

Mobil-PDi/MDi-universal

EP10433993

Controlo remoto para uma regulação rápida e exacta dos diversos parâmetros

4015120433993

Desenho à escala

Campos de detecção

Distribuição da luz

Alcance de detecção

Transversal (A)

Ø4m

Frontal (B)

Ø3m

Área de presença (C)

Ø2m

Descrição do produto detalhadas
• Luminária de pé LED, potência LED de 45 W, para iluminação em função do local de
trabalho em escritórios e salas de conferência com componentes directos e luz indirecta
sem encandeamento

• Detecção de presença, controlável através de botão e controlo remoto (Mobil-RCi-M)
• Estabilidade optimizada graças à base de suporte

• Design intemporal, discreto

• Caixa de alta qualidade, corpo da luminária em alumínio, em cinzento-escuro com
revestimento em pó

• Muito boa qualidade de luz, adequado para estações de trabalho dotadas de visor, de
acordo com a EN 12464-1 e para desenho técnico

• Temperatura da cor de 4000 K
• Muito boa qualidade de iluminação, sem tremulação

• Vida útil L80B50 em 25 °C 70000 h
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