
ClearAccent –
Megfizethető,
süllyesztett LED-es
lámpatest
ClearAccent

A ClearAccent egy belépő szintű, süllyesztett lámpatest termékcsalád, amely a

halogén lámpatestek kiváltására szolgál. Vonzó ára és magas fényáram/watt aránya

elősegíti, hogy a LED-es technológiára való átállás mellett döntsön. A lámpatestek

kompakt kialakításának és a beépített meghajtónak köszönhetően számos

alkalmazásban használható. A rögzítési furatok mérete megfelel a régi 68 mm-es

halogénszabványnak, ami megkönnyíti az utólagos beszerelést. A csavaros

csatlakozóknak köszönhetően a felszerelés egyszerű és biztonságos.

Előnyök
• A legegyszerűbb és legolcsóbb módja a halogén lámpatestek LED-esre való

cserélésének

• Alacsonyabb üzemeltetési költségek: 90%-os energiamegtakarítás és 10-szer

hosszabb élettartam a hagyományos halogén lámpatestekhez képest

• A letisztult és egyszerű kivitelezésnek köszönhetően diszkréten belesimulnak

bármilyen belső térbe

Szolgáltatások
• Rögzített vagy állítható változatban kapható

• 500 lumen fényáram 36 fokos fénysugár esetében

• Választható színhőmérsékletek: 3000 K vagy 4000 K

• Integrált meghajtó

• A legtöbb modern fázishasitás elvén működő szabályozóval kompatibilis
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Alkalmazás
• Recepciók és vendéglátóipari egységek

• Kiskereskedelmi üzletek és irodák

• Folyosók és liftek

• WC-k

termékjellemzők

Típus RS060B (süllyesztett, rögzített változat)

RS061B (süllyesztett, állítható változat)

Mennyezet típusa Gipszkarton (táblás) álmennyezet

Fényforrás Nem cserélhető LED-modul

Teljesítmény 6 W

Sugárzási szög 36°

Fényáram 500 lm

Korrelált

színhőmérséklet

3000 K vagy 4000 K

Színvisszaadási index > 80

Fényáram-megmaradás

50000 órás átlagos

hasznos élettartam*

esetén

L65

Működtető egység

meghibásodási aránya

50000 órás átlagos

hasznos élettartam

esetén

7.5%

Mérési környezeti

hőmérséklet

+25ºC

Üzemi hőmérséklet-

tartomány

0–40ºC

Meghajtó egység Beépített

Táp- és adatellátás Táp- és adatellátás

Hálózati feszültség 230 vagy 240 V/50–60 Hz

Fényerő-szabályozás A legtöbb modern, fázishasítás elvén működő szabályozóval

kompatibilis

Vezérlés típusa Nem alkalmazható

Választék Rögzített vagy állítható változat

Anyag Perem: alumíniumöntvény

Hátsó tokozás: polikarbonát

Szín Fehér (WH)

Optikai bura Polikarbonát, átlátszó

Csatlakozás Beépített csatlakozódugók és -aljzatok

3 tűs bontható csatlakozó

Karbantartás Nincs

Szerelés Rögzítés rugós kapcsok segítségével

Átmenő kábelezés nem lehetséges

Az állítható verzió 25°-kal megdönthető

Tartozékok Nincs

Versions

ClearAccent RS060B recessed

spotlight, fixed version

ClearAccent RS061B recessed

spotlight, adjustable version

ClearAccent
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Termék részletei

ClearAccent-RS060B-DP02.tif ClearAccent-RS061B-DP01.tif

ClearAccent-RS061B-DP03.tif

ClearAccent
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Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány 0 és +40 °C között

 
Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütődésvédelmi kód IK02

Por és víz elleni védelem kódja (IP) IP20

 
Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

 
Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség 220-240 V

 
Általános információ

CE jelölés CE mark

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

Működtető szerelvény -

Cserélhető fényforrás Nem

Az optika típusa S

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index ≥80

A LED-es lámpatest kezdeti hatásfoka 83 lm/W

Kezdeti fényáram 500 lm

Fényáramtűrés +/-10%

Kezdeti bemeneti feszültség 6 W

 
Mechanika és tokozás

Szín WH

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code Full Product Name Kezdeti színérték Kezdeti korrelált színhőmérséklet

07267799 RS060B LED5-36-/830 PSR II WH (0.43, 0.40) SDCM <3 3000 K

07268499 RS060B LED5-36-/840 PSR II WH (0.38, 0.38) SDCM <3 4000 K

07269199 RS061B LED5-36-/830 PSR II WH (0.43, 0.40) SDCM <3 3000 K

07270799 RS061B LED5-36-/840 PSR II WH (0.38, 0.38) SDCM <3 4000 K

ClearAccent

© 2021 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt

szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló

intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem

képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.

Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

www.lighting.philips.com

2021, November 30 - az adatok változhatnak


