
CoreLine Projector –
Egyértelmű választás
LED-es megoldások
közül
CoreLine Projector

A CoreLine Projector egy világítótest-család, amely halogén illetve fémhalogén

fényvetők kiváltására szolgál. Letisztult vonalai és kedvező teljes élettartam alatti

költsége segít a vásárlóknak abban, hogy LED-es technológiára váltsanak. A

világítótestek természetes fényhatást keltenek, ha a kiemelő világításra alkalmazzák

őket. Emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig

sokkal hosszabb – így valóban remek ár/érték arányt garantál, és igazán

környezetbarát megoldásnak minősül. A termékek könnyen felszerelhetők egy

szabványos sínre, illetve egy felületre rögzíthető csatlakozó segítségével.

Előnyök
• Alacsonyabb üzemeltetési költségek az alacsony fogyasztásnak és a hosszú

élettartamnak köszönhetően

• Egy az egyben kicserélhető elemek, így könnyebb a hagyományosról a LED-es

lámpatestekre történő átállás

• Letisztult, egyszerű kivitelezés, így a termékek észrevétlenül az üzletbelső részévé

válnak

Szolgáltatások
• Sima fekete bevonat matt alumínium csuklóval

• 800 és 2400 lumenes változatban is kapható

• Energiatakarékos: 70 lm/W

• Beépített vezérlő és passzív hűtés

• Választható színhőmérsékletek: 3000 vagy 4000 K
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Alkalmazás
• Önálló pékségek

• Önálló hentesüzletek

• Kisméretű vegyesboltok

• Kisméretű divatüzletek

termékjellemzők

Típus ST120T (3 fázisú sínre szerelhető változat)

ST120C (felületre szerelt változat)

Fényforrás Nem cserélhető LED-modul

Teljesítmény 11 W (800 lm)

33 W (2400 lm)

Hatékonyság 70 lm/W

Sugárzási szög 24º

Fényáram 800 vagy 2400 lm

Korrelált

színhőmérséklet

3000 K (meleg fehér)

4000 K (semleges fehér)

Színmegjelenítési index 80

Átlagos élettartam –

L70B50

30 ezer óra

Átlagos élettartam –

L80B50

20 ezer óra

Átlagos élettartam –

L90B50

10 ezer óra

Átlagos környezeti

hőmérséklet

+25 ºC

Működési hőmérséklet-

tartomány

0 és +35 ºC között

Vezérlő Beépített

Hálózati feszültség 230 vagy 240 V/50–60 Hz

Fényerő-szabályozás Nem szabályozható

Anyag Ház: öntött alumínium

Reflektor: műanyag

Optika: polikarbonát

Szín Fekete (BK)

Csatlakozás 3C sínadapter

Bepattintható, felületre rögzített bilincs

Üzembe helyezés 3 fázisú sínre

Különálló vagy sorban felszerelhető; a világítótest az előre

felszerelt rögzítőkeretekre pattintható

Átmenő kábelezés nem lehetséges

Versions

24 °
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Termék részletei
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