
Rugalmas és
megfizethető
kiskereskedelmi
eszközkészlet
GreenSpace Accent, elbow

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 bekerülési költség mellett. A

GreenSpace Accent Elbow szabványos nyílásainak köszönhetően egy ember is

gyorsan és könnyedén felszerelheti a régi fényforrások/lámpatestek helyére.

Élelmiszerüzletek számára a GreenSpace Accent Elbow típushoz különleges

fénybeállítások is rendelkezésre állnak, amelyek feldobják az üzlet hangulatát, és

lehetővé teszik a termékek és áruk legjobb fényviszonyok között történő

bemutatását: a Fresh Food Champagne a tökéletes megoldás, amelynek

segítségével a gyümölcsök, a zöldségek, a sajtok, a kenyerek és a pékáruk meleg

fényviszonyok között kerülhetnek a pultra. a Fresh Food Meat a legjobb

fénytechnikai beállításokat teremti meg a hús megvilágításához hideg hatású,

természetes hangulatban. A divatáru-kereskedők szintén találhatnak speciális

fénybeállításokat: a CrispWhite azért remek választás, mert kiemeli a színek

gazdagságát és intenzivitását, miközben megtartja a fehér ragyogását, a

PremiumWhite pedig a legjobb megoldás a CDM kiváltására, hiszen kiváló

színvisszaadással rendelkezik, és meleg fényű környezetet teremt.

Előnyök
• A süllyesztett CDM lámpatestek zökkenőmentes cseréje

• Gyors megtérülés a CDM lámpatestekhez viszonyítva a rendszer magas

hatásfokának következtében

• Minőségi kiemelő világítás a PerfectAccent reflektornak köszönhetően
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Szolgáltatások
• Magas hatásfok, Philips PerfectAccent minőség

• CDM helyére szerelhető süllyesztett lámpatest: 175 mm-es kivágásba, egyszerű

szerelés

• Letisztult formatervezés

Alkalmazás
• Kiskereskedelmi egységek, különösen élelmiszerboltok és divatüzletek

• Nyilvános helyek, például bevásárlóközpontok, vasútállomások, repülőterek stb.

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.

Méretezett rajza

Termék részletei

IPDP_RS340Bi_0001-Detail photo IPDP_RS340Bi_0007-Detail

photo
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Termék részletei

IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo

Általános információ

Fényforrás sugárzási szöge 120 fok

CE-jelölés Igen

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

Előtét mellékelve Igen

ENEC-jelölés ENEC-jel

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650

°C, időtartam: 30 s

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

Termékcsalád kódja RS342B

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220–240 V

 
Hőmérséklet

Környezetihőmérséklet-tartomány +10 és +25 °C

között

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Nem

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02

Por és víz elleni védelem kódja IP20

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Fényáram-tolerancia +/-10%

 
Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint Nem

alkalmazható

Véletlenszerű váltásra alkalmas Igen

Általános információ

Order Code Full Product Name Optikai típus

97778800 RS342B 17S/830 PSU-E WB CP WH Széles sugárzási szög

97790000 RS342B 27S/FMT PSU-E MB CP WH Közepes sugár

97796200 RS342B 39S/840 PSU-E WB CP WH Széles sugárzási szög
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Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti színérték

Kezdeti korrelált

színhőmérséklet

97778800 RS342B 17S/830 PSU-E WB

CP WH

(0.434, 0.403)

SDCM <3

3000 K

97790000 RS342B 27S/FMT PSU-E MB

CP WH

(0.406, 0.350)

SDCM<3

3000 K

Order Code Full Product Name Kezdeti színérték

Kezdeti korrelált

színhőmérséklet

97796200 RS342B 39S/840 PSU-E WB

CP WH

(0.382, 0.380)

SDCM <3

4000 K
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