Lighting

Rugalmas és
megfizethető
kiskereskedelmi
lámpatest készlet
GreenSpace Accent Cardanic
A GreenSpace Accent termékcsaládnak köszönhetően a kereskedők és az épületek
üzemeltetői mostantól áttérhetnek a CDM-ről a LED-es világításra, és jelentős
energiamegtakarítást érhetnek el észszerű mértékű kezdeti beruházás mellett. A
GreenSpace Accent Cardanic mennyezeti lámpák szabályos nyílással és speciális
fényáramcsomagokkal rendelkeznek, hogy egyszerűen és gyorsan felszerelhetők
legyenek a régebbi világítótestek helyére. A termékek ezenkívül több
rendszerintegrálási és fényszabályozási lehetőséget is kínálnak, vezetékeset és
vezeték nélkülit egyaránt. A divatáru- és élelmiszer-kereskedők számára minden
RS343B GreenSpace Accent Cardanic mennyezeti lámpához speciális LEDárnyalatok és a friss élelmiszerek LED-es megvilágításához készült fénybeállítások
érhetők el, hogy az árut a lehető legjobb fényben tudják bemutatni. Divatáru és
élelmiszer katalógusunkban további részleteket tudhat meg a PremiumWhite, a
PremiumColor, a Fresh Meat, a Rosé, a Frost és a Champagne termékről.

Előnyök
• Letisztult, egyszerű kialakításával beleolvad a mennyezetbe
• A korábbi CDM-termékek méreteivel megegyező méreteinek köszönhetően
könnyen beépíthető
• Csökkentse ökológiai lábnyomát energiatakarékos LED-es világítással
• Pontos irányítás a kardáncsuklós forgatószerkezetnek köszönhetően
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Szolgáltatások
• A korábbi CDM-lámpatestek méreteivel megegyező méretek
• Üzletekben használható LED-árnyalatok és a friss élelmiszerek LED-es
megvilágításához készült fénybeállítások is rendelkezésre állnak
• Az RS343B elérhető normál elektromos hálózathoz (PSU), egyszerű DALI fényerőszabályozáshoz (PSD), Interact-kompatibilis DALI-hoz (DIA), beltéri
helymeghatározáshoz (DIA-VLC) vagy vezeték nélküli Interacthoz (WIA)

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

RS343B

50000 órás átlagos

Mennyezet típusa

Látszó- és szimmetrikusan rejtett bordás, illetve gipszkarton

hasznos élettartam

(táblás) mennyezetekhez

esetén

Fényforrás

Nem cserélhető LED-modul

Mérési környezeti

Teljesítmény

1700 lm – 15 W, 2700 lm – 27 W, 3900 lm – 34,5 W 3000 K

hőmérséklet

esetén

Üzemi hőmérséklet-

1900 lm – 26 W; 2600 lm – 39 W FMT esetén

tartomány

Sugárzási szög

NB (10º), MB (24º), WB (36°)

Meghajtó egység

Különálló

Fényáram

1750, 2800, 4000 lm 3000 K esetén

Hálózati feszültség

230 vagy 240 V/50–60 Hz

1900, 2600 lm FMT esetén

Szabályozás

Nem szabályozható (PSU-E)

2700 lm CH esetén

+25ºC

+10ºC – +40ºC

DALI szabályozás (PSD-E)

Korrelált

2500 K (Fresh Food Champagne CH)

Anyag

Ház: öntött alumínium

színhőmérséklet

2700 K

Szín

Fehér (WH, RAL9003), fekete (BK, RAL 9004), ezüst (SI,

3000 K (830, PremiumWhite PW9, CrispWhite CRW, Fresh

Színvisszaadási index

RAL9006)

Food Meat FMT)

Optika

Fémbevonatú polikarbonát

4000 K

Optikai bura

PMMA, átlátszó

80 (/827 /830 /840 /FMT /CH)

Csatlakozás

Gyorsan csatlakoztatható és bontható csatlakozó (PIP), 3

90 (/PW9)

pólusú Wieland/Adels dugó (CW3), 3 pólusú Wieland/Adels

>95 (/CRW)

dugó zárral (CW-L)

Fényáram-megmaradás L80

Szerelés

50000 órás átlagos

Rögzítés rugós kapcsok segítségével
Átmenő kábelezés megvalósítható

hasznos élettartam*

Tartozékok

Nincs

esetén
Működtető egység

5%

meghibásodási aránya
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Versions
GREENSPACE ACCENT CARDANIC
- LED Module, system flux 2700 lm

Termék részletei
GreenSpace_Accent_Cardanic-

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

RS343B-DP01.tif

GreenSpace_Accent_Cardanic-

GreenSpace_Accent_Cardanic-

RS343B-DP01.tif

RS343B-DP01.tif
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