
Magas
fényhasznosítás és
kiváló fényminőség
Pacific LED gen4

A PacificLED gen4 nagy hatékonyságú és megbízható, vízmentes LED-es lámpatest,

mely egyenletes fényeloszlású, kiváló fényminőséget biztosít látható csíkok vagy

színváltozás nélkül. A család moduláris rendszerű, ami egyszerűbbé teszi a

fejlesztést és a karbantartást. Az új optikai rendszer jobb minőségű, torzításmentes

világítást biztosít, így ideális választás az általános ipari területek, raktárak és

parkolók világításához. A család összetett optikákat is tartalmaz, amelyek számos

alkalmazási területen biztosíthatják az optimális világítást. Ipari alkalmazásokhoz a

PacificLED gen4 nyitott termékfelépítéssel gondoskodik a szerelvénytálca szerszám

nélküli hozzáférhetőségéről, az innovatív végzárón található beépített

csatlakozókkal pedig gyors és egyszerű a szerelés. Az egy darabból álló szerelőelem

használatával nincsenek többé apró, könnyen elkallódó alkatrészek, amelyek

befolyásolhatnák a szerelési folyamatot.

Előnyök
• Egyenletes fényeloszlást biztosító kiváló minőségű, látható csíkok vagy

színváltozás nélküli optikák a jobb vizuális hatás érdekében

• Számos terület világítására alkalmazható, széles tartományt felölelő sugárzási

szögek

• Egyszerű felszerelés és karbantartás, a szerelvénytálca szerszám használata

nélkül hozzáférhető, és a végzárón beépített csatlakozók találhatók
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Szolgáltatások
• Optikák széles választéka (keskeny, széles, extraszéles és opál), valamint kiváló

káprázáskorlátozást biztosító fényáramcsomagok.

• Kimagasló hatásfok, 140 lm/W

• IP66 – por és víz elleni védelem

• A GreenParking rendszer automatikus fényszabályozással javítja az

energiahatékonyságot

• Az L70B50 élettartama akár 100 000 óra

Alkalmazás
• Ipari területek

• Raktárak/logisztikai központok

• Parkolóházak

• hűtőházak

Tartozékok
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