Lighting

Kiválóan
alkalmazható a
meglévő négyzetes/
moduláris világítási
megoldások helyett
GreenSpace Accent Gridlight
A GreenSpace Accent termékcsaládnak köszönhetően a kiskereskedők és az
épületüzemeltetők immár bátran áttérhetnek a CDM lámpatestekről a LED-es
világításra, és élvezhetik a Philips PerfectAccent fényminőségét, valamint jelentős
energiamegtakarítást érhetnek el – mindezt ésszerű költségek mellett. A
GreenSpace Accent Gridlight szabványos kivágási méretének és a két klipsznek
köszönhetően egy ember is gyorsan és könnyedén felszerelheti a régi lámpatestek
helyére.Divatáruüzletek számára a GreenSpace Accent Gridlight lámpatestek
különleges kivitelben is rendelkezésre állnak, melyek segítségével a legelőnyösebb
megvilágításban mutathatják be az üzlet kínálatát. A CrispWhite remek választás a
divatüzleteknek, mivel kiemeli a színek gazdagságát és intenzitását, miközben
megtartja a fehér ragyogását. A PremiumWhite a legjobb megoldás a CDM Elite
kiváltására, amely kiváló színvisszaadással rendelkezik, és meleg fényű környezetet
teremt.

Előnyök
• Zökkenőmentesen kiválthatók vele a süllyesztett CDM-lámpatestek
• Gyors megtérülés a CDM lámpatestekhez képest a rendszer magas
hatékonyságának köszönhetően
• Kiváló minőségű kiemelő jellegű világítás a PerfectAccent reflektor jellegzetes
fényének köszönhetően
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Szolgáltatások
• CDM lámpatestek helyére szerelhető
• Letisztult és masszív kialakítás
• Magas hatásfok
• Philips PerfectAccent fényminőség

Alkalmazás
• Áruházak
• Hipermarketek
• Nagy méretű kiskereskedelmi egységek
• Divatüzletek

Figyelmeztetések és biztonság
• Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni
• A terméket kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni. Meleg állapotban a terméket csak hőszigetelt kesztyűben szabad szerelni.

termékjellemzők
Típus

GD301B

Bemeneti feszültség

220 to 240 V

Fényforrás

Nem cserélhető LED-modul

Szabályozás

Nem

A lámpatest

24°

Anyag

Ház: alumíniumöntvény

A lámpatest fő színe

Fehér – RAL9003

fényeloszlása
Kezdeti fényáram

1700 lm, 3900 lm

Optikai bura

Polycarbonate

Kezdeti korrelált

3000 K

Csatlakozás

Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat (Gyorsbontható

színhőmérséklet

gyorscsatlakozós aljzat)

Környezeti hőmérséklet +10 és +25 °C között

Tartozékok

Nincsenek tartozékok

Előtét

Megjegyzések

A dupla kivitelű verziók egyenárammal is használhatók

Power supply unit external (PSU) (PSU-E)

Termék részletei
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Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Alkalmazási feltételek
Környezeti hőmérséklet-tartomány

Maximális fényerő-szabályozási szint

+10 és +25 °C

A LED-es lámpatest

Kezdeti

Kezdeti bemeneti

között

Order Code Full Product Name

kezdeti hatásfoka

fényáram

feszültség

Nem

97818100

118 lm/W

1700 lm

14.4 W

3900 lm

31.5 W

értelmezhető
Megfelel véletlenszerű

Igen

kapcsolásokhoz

GD301B 17S/830 PSU-E MB CP
WH

97820400

GD301B 39S/830 PSU-E MB CP 123 lm/W
WH

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK02

Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP20

Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható

Nem

Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség

220 to 240 V

Általános információ
A fényforrás sugárzási szöge

120 °

CE jelölés

CE mark

IEC védelmi osztály

II. biztonsági
osztály

Az előtét tartozék

Igen

ENEC jel

ENEC mark

Gyúlékonysági jelzés

F

Izzóhuzalos teszt

Hőmérséklet: 650
°C, időtartam: 30 s

Cserélhető fényforrás

Nem

Szerelvényegységek száma

1 unit

Az optika típusa

MB

Termékcsalád kódja

GD301B

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak
megfelelően)
Kezdeti színérték

(0.434, 0.403)
SDCM <3

Kezdeti korrelált színhőmérséklet

3000 K

Kezdeti színvisszaadási index

≥80

Fényáramtűrés

+/-10%

Mechanika és tokozás
Szín

Fehér –
RAL 9003

Product family leaflet, 2022, December 22

3

az adatok változhatnak

GreenSpace Accent Gridlight

© 2022 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt
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www.lighting.philips.com
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