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LuxSpace Accent Fresh Food

Az üzletek kénytelenek egyre magasabb energiaárakkal számolni. Ugyanakkor az

ügyfelek figyelmének felkeltése érdekében nem engedhetnek a világítás

minőségéből és tetszetős kialakításából sem. Az élelmiszerüzletek általában magas

minőségű fényforrásokat szeretnének, amelyek a lehető legfrissebbnek mutatják az

frissárupultban lévő élelmiszereket, hogy azok minél ínycsiklandóbb hatást

keltsenek, és közben a pult is vonzó maradjon. A meleg hangulatú fényeket

előnyben részesítő áruházak számára a Fresh Food Champagne tökéletes LED-es

megoldást kínál a gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyerek és pékáruk

megvilágításához. A Fresh Food Rose tökéletes melegfényű megoldás a húspultok

számára, amely kiemeli a húsok piros színét, ugyanakkor lassítja a felvágottak

elszíneződését. A világosabb, természetesebb fényeket előnyben részesítő üzletek

számára a Fresh Food Authentic White ajánlott a gyümölcsök, zöldségek, sajtok,

kenyerek és pékáruk megvilágításához. A Fresh Food Meat a legoptimálisabb

fényviszonyokat biztosítja a húsok hidegebb fénnyel való vonzóbbá tételéhez.

Előnyök
• A Fresh Food Champagne kellemes, meleg hangulatot biztosít, miközben

vonzóbbá teszi a gyümölcsök, zöldségek, sajtok és kenyerek megjelenését

• A Fresh Food Meat hűvösebb fényhatást biztosít, és közben a húsok piros színét

teszi vonzóbbá

• A Fresh Food Rose melegfehér megoldás a húspultok számára, amely kiemeli a

húsok piros színét, ugyanakkor lassítja a felvágottak elszíneződését

Szolgáltatások
• Kiváló színvisszaadás

• A frissárupultok sajátos igényeihez alakított speciális spektrumok

• DALI fényerő-szabályozás a kívánt fényerő pontos beállításához
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Alkalmazás
• Bevásárlóközpontok hentesüzletei és húspultjai

• Bevásárlóközpontok pékségei és kenyerespultjai

• Zöldség- és gyümölcsboltok, bevásárlóközpontok pultjai

termékjellemzők

Típus RS740B (kompakt, rögzített változat), Fresh Food Meat (FMT)

vagy Fresh Food Champagne (CH)

RS741B (kompakt, állítható változat), Fresh Food Meat (FMT)

vagy Fresh Food Champagne (CH)

RS750B (nagy teljesítményű, rögzített változat), Fresh Food

Meat (FMT) vagy Fresh Food Champagne (CH)

RS751B (nagy teljesítményű, állítható változat), Fresh Food

Meat (FMT) vagy Fresh Food Champagne (CH)

RS752B (nagy teljesítményű, kiforgatható változat), Fresh Food

Meat (FMT) vagy Fresh Food Champagne (CH)

Mennyezet típusa Gipszkarton (táblás) álmennyezet

Fényforrás Nem cserélhető LED-modul

Teljesítmény Kompakt változatok: 31 W (LED17S, CH), 36 W (LED19S, FMT)

Nagy teljesítményű változatok: 47 W (LED26S, FMT), 49 W

(LED27S, CH)

Sugárzási szög Kompakt változatok: MB (25º), WB (35º)

Nagy teljesítményű változatok: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

Fényáram Kompakt változatok: 1700 lm (LED17S, CH), 1900 lm (LED19S,

FMT)

Nagy teljesítményű változatok: 2600 lm (LED26S, FMT), 2700

lm (LED27S, CH)

Korrelált

színhőmérséklet

2500 K (CH)

3000 K (FMT)

Színvisszaadási index 87 (FMT)

90 (CH)

Színegyezés 3 Macadam step

Átlagos élettartam –

L70B50

70 000 óra

Átlagos élettartam –

L80B50

50 000 óra

Átlagos élettartam –

L90B50

25 000 óra

Átlagos környezeti

hőmérséklet

+25 ºC

Meghajtó

meghibásodási aránya

1% 5000 óránként

Működési hőmérséklet-

tartomány

+10 ºC és +35 ºC között

termékjellemzők

Meghajtó Beépített

Hálózati feszültség 230 vagy 240 V / 50–60 Hz

Fényerő-szabályozás Nem szabályozható fényerejű (PSU)

DALI fényerő-szabályozható (PSD)

Anyag Gyűrűk: fém

Hűtőborda: öntött alumínium

Bura: akril

Optika: fémgőzölt műanyag

Szín Fekete (BK, RAL9004)

Fehér (WH, RAL9003)

Ezüst (SI, RAL 9006 metálszürke)

Csak kompakt rögzített változatok: szálcsiszolt alumínium (ALU)

Csak nagy teljesítményű és kompakt állítható változatok:

szálcsiszolt alumínium – fekete vagy szálcsiszolt alumínium –

fehér (ALU-BK vagy ALU-WH, külső perem: szálcsiszolt

alumínium; ház belső része: fekete vagy fehér)

Egyéb RAL-színek igény szerint

Optikai bura Akrilbura (AC)

Ovális alakú (LIN)

Üzembe helyezés Gyorscsatlakozós aljzat, illetve annak gyorsbontható változata

Opcionálisan Wieland/Adels-kompatibilis csatlakozó (CW3) a

DALI-vezérlővel rendelkező rögzített változatokhoz

Üzembe helyezés Rögzítés rugós kapcsok segítségével

Megjegyzések A Fresh Food Champagne (CH) az ajánlott világítás

pékségekben és pékáruk, illetve a Zöldségek és gyümölcsök

megvilágításához. Meleg, hagyományos hangulatot teremt.

A Fresh Food Meat (FMT) és a Fresh Food Rose (ROSE) a

hentespultokhoz ajánlott megvilágítás. Így eldönthetjük, hogy

természetes, hűvös vagy meleg fényű hangulatot szeretnénk.
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Versions

LuxSpace Accent Compact G3 -

LED Module, system flux 1700 lm

Polar Wide Diagrams

IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal

(separate)
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