
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 LED-

árnyalatok 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 fényerő-

szabályozáshoz (PSD), Interact-kompatibilis DALI-hoz (DIA), beltéri

helymeghatározáshoz (DIA-VLC) vagy vezeték nélküli Interacthoz (WIA)

Alkalmazás
• Áruházak

• Hipermarketek

• Nagy méretű üzletek

• 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.

Méretezett rajza

Termék részletei
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Általános információ

Előtét mellékelve Igen

Cserélhető fényforrás Nem

Előtétegységek száma 1 egység

Termékcsalád kódja RS343B

 
Technikai adatok

Fényforrás sugárzási szöge 120 fok

 
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

CE-jelölés Igen

IEC védelmi osztály II. biztonsági

osztály

ENEC-jelölés ENEC-jel

Gyúlékonysági jel Normál

gyúlékonyságú

felületekre

szereléshez

Izzóhuzalos teszt Hőmérséklet: 650

°C, időtartam: 30 s

Mech. behatások elleni védelem kódja IK02

Por és víz elleni védelem kódja IP20

 
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak

megfelelően)

Kezdeti színérték (0.382, 0.380)

SDCM <3

Fényáram-tolerancia +/-10%

 
Alkalmazási feltételek

Maximális szabályozási szint Nem

alkalmazható

Véletlenszerű váltásra alkalmas Igen

Technikai adatok

Order Code Full Product Name Optikai típus

97806800 RS343B 27S/840 PSU-E MB CP WH Közepes sugár

97815000 RS343B 39S/840 PSU-E WB CP WH Széles sugárzási szög
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