Lighting

SM500T − Rugalmas
hangulatteremtés
SM500T
A kereskedelemben egyre jobban terjed az online értékesítés, és egyre szorosabbá
válik a verseny. Ezért a kereskedők olyan vásárlási élményt szeretnének nyújtani,
amely bevonzza a vásárlókat az üzletükbe. Az SM500T azzal alakítja az üzlet
hangulatát, hogy növeli a kontrasztot, és szakít a hagyományos egybefüggő
fénysávokkal. A többféle sugárzási szög és a kiváló fényminőség garantálja az áruk
kiemelését, ugyanakkor lehetővé teszi a kívánt hangulat kialakítását is. Az SM500T
sínes tápcsatlakozókkal rendelkezik, ez megkönnyíti a felszerelését, cseréjét és a
meglévő sínek fejlesztését is. Ha pedig változik a felhasználási igény, a világítás
egyszerűen hozzáigazítható úgy, hogy áthelyezi a lámpatesteket a sín mentén. Ez
valódi rugalmasságot biztosít a SM500T terméknek a hangulatteremtésben.

Előnyök
• A különféle optikáknak köszönhetően szabadon beállíthatja a megvilágítást és a
hangulatot
• A vékony sínes lámpatestek alacsony belmagasság esetén is használhatók
• A kategóriájában legjobb világítási teljesítmény mellett a legmagasabb
megtakarítást biztosítja az áramköltségek terén

Szolgáltatások
• Kiváló minőségű, ragyogó fehér fény
• Az optikák széles választéka
• A lámpatest már be van állítva a felszereléskor, így nem kell utánállítani
• Könnyedén kiegészíthető fényvetőkkel, így kiemelő jellegű világítást lehet
létrehozni
• Szabványos adaptereket használ

Alkalmazás
• Élelmiszerboltok és hipermarketek általános és polcok közötti folyosóinak
megvilágításához
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SM500T

termékjellemzők
Típus

SM500T

Átlagos környezeti

Fényforrás

Nem cserélhető LED-modul

hőmérséklet

Teljesítmény

58–61 W

Működési hőmérséklet- +10 ºC és +35 ºC között

Sugárzási szög

2 x 20º

tartomány

2 x 35º

Meghajtó

Beépített

100, 115 vagy 130º

Hálózati feszültség

230 vagy 240 V / 50–60 Hz

Fényáram

7900 lm

Fényerő-szabályozás

DALI fényerő-szabályozós

Színhőmérséklet

3000 vagy 4000 K

Anyag

Ház beépített meghajtóval: lakkozott acél

Színvisszaadási index

> 80

Átlagos élettartam –

70 ezer óra

Szín

50 ezer óra

Csatlakozás

Sínes csatlakozás: GA100 vagy GAC600

Karbantartás

Teljesen zárt megoldás, ezért nincs szükség belső tisztításra

Üzembe helyezés

3 fázisú sínre

Lencse: PMMA

L70B50
Átlagos élettartam –

Fekete (RAL9005)
Szürke (RAL9006)

L80B50
Átlagos élettartam –

+25 ºC

25 ezer óra

L90B50
Vezérlő meghibásodási 1% 5000 óránként
aránya

Versions

Termék részletei
SM500T BK Detail photo 03
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SM500T

Termék részletei
SM500T WB_VWB_DA20_DA35

SM500T WB VWB DA20 DA35
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