
Pacific LED Green
Parking –
megvilágítás csak a
szükséges időben és
helyen
Pacific LED Green Parking

A parkológarázsokban világításra van szükség a biztonság és láthatóság miatt.

Azonban, mivel nem lehet pontosan megjósolni, mikor lesz szükség világításra, ezt

gyakran bekapcsolva hagyják. Ennek eredményeképpen a világítási költségek a

parkológarázsok üzemelési költségeinek akár 70%-át is elérhetik. A legújabb LED-

technológiára és optikára építő Pacific LED Green Parking mozgásérzékelő

vezérlővel van ellátva. Ezt az innovatív, rugalmas és a hagyományos

infrastruktúrával teljes mértékben kompatibilis rendszert olyan garázsüzemeltetők

számára terveztük, akik anélkül szeretnék csökkenteni energiafogyasztásukat és

kapcsolódó CO2 -kibocsátásukat, hogy ezzel rontanák azt a biztonságot és

kényelmet, amelyet a jó világítás nyújt a garázs felhasználói számára.

Előnyök
• A fénycsövekhez képest akár 80% energiamegtakarítás érhető el a biztonság

romlása nélkül

• A hagyományos infrastruktúrával teljes mértékben kompatibilis: nincs szükség új

kábelekre; egyszerű üzembe helyezés az öncímzésnek köszönhetően

• A teljes rendszerre érvényes jótállás; a jótállás akár 10 évre is meghosszabbítható
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Szolgáltatások
• A legkorszerűbb LED-technológia és optika

• Energiatakarékos, hosszabb élettartam a fényerő-szabályozási funkciónak

köszönhetően, amely egyúttal biztosítja a befektetés gyors megtérülését is

• Robusztus alkatrészek és rendszer

• Egyszerű felszerelés a vezeték nélküli vezérlőknek és érzékelőknek köszönhetően,

valamint könnyű üzembe helyezés az öncímzésnek köszönhetően

• Csak teljes rendszerként vásárolható meg

Alkalmazás
• Mélygarázsok

termékjellemzők

Típus WT460X

Fényforrás Philips Fortimo LEDline 3R

Teljesítmény 28–58 W (típustól függően)

Sugárzási szög 50º (NB)

100º (WB)

120º (VWB)

Fényáram 3500–6400 lm (típustól függően)

Korrelált

színhőmérséklet

4000 K

Színvisszaadási index >80

Átlagos élettartam –

L70B50

80 000 óra

Átlagos élettartam –

L80B50

50 000 óra

Átlagos élettartam –

L90B50

25 000 óra

Vezérlő meghibásodási

aránya

1% 5000 óránként

Átlagos környezeti

hőmérséklet

+25 ºC

Működési hőmérséklet-

tartomány

–20 ºC és +35 ºC között

Vezérlő Beépített

Hálózati feszültség 230 vagy 240 V, 50–60 Hz

Fényerő-szabályozás Beépített vezeték nélküli vezérlőrendszer IP65 érzékelőkkel

Vezérlőrendszer

bemenete

DALI

Opciók Vészvilágítás (beépített): 3 óra (EL3)

Átmenő kábelezés (TW1 vagy TW3)

Anyag Tokozás: polikarbonát

Mennyezeti kapcsok: rozsdamentes acél

Lencse: PMMA

Szín Szürke (RAL 7035)

Optika Keskeny (NB), széles (WB) és nagyon széles (VWB) sugár

Csatlakozás Integrált csatlakozódugó/-aljzat

Felszerelés Különálló; előre felszerelt mennyezeti lemezre rögzíthető (a

világítótesthez mellékelve)

Átmenő kábelezés megvalósítható

Megjegyzések Ez a megoldás csak teljes rendszerként vásárolható meg

Versions
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Termék részletei
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