Lighting

EcoStyle
ST440S LED27S/840 PSU MB WH
EcoStyle track mounting - 840 semleges fehér - Power supply
unit - Közepesen sugárzó - II. biztonsági osztály - WH
A kereskedők megfizethető, kiemelő LED-es megoldást keresnek, amely jó
megtérülést biztosít a hagyományos HID (CDM)-technológiákhoz képest. Az
EcoStyle termékcsaládban mindezt megtalálják. A LED-modulnak és a speciális
optikának köszönhetően az EcoStyle sokoldalú, jó minőségű kiemelő világítást
biztosít, így lehetőséget ad a kereskedők számára, hogy termékeiket a „lehető
legjobb megvilágításban” mutassák be. A sínes EcoStyle fekete, illetve fehér színben
kapható. A hatékony LED-technológia és az innovatív beépített hűtőborda párosa
garantálja megoldásunk megbízhatóságát és tartósságát.;A Fresh Food Champagne
tökéletes választás gyümölcsök, zöldségek, sajtok, kenyér és tészták világítására
meleg tónusú fényével.;A Fresh Food Meet a húsokat látja el a természetes színüket
kiemelő fénnyel;A CrispWhite ideális választás a divatüzletekbe, mivel segítségével
szaturált/intenzív színeket láthatunk a kiállított ruhákon, úgy hogy a fehéret is
szépen kiemeli

Termék adatok
Általános információ

Kábel

-

A fényforrás sugárzási szöge

120 °

IEC védelmi osztály

II. biztonsági osztály

A fényforrás színe

840 semleges fehér

Izzóhuzalos teszt

Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Cserélhető fényforrás

Nem

Gyúlékonysági jelzés

F [ For mounting on normally

Szerelvényegységek száma

1 unit

Vezérlő/tápegység/transzformátor

PSU [ Power supply unit]

CE jelölés

CE mark

Vezérlővel együtt

Igen

ENEC jel

ENEC mark

Az optika típusa

MB [ Közepesen sugárzó]

Jótállási idő

5 év

A lámpatest fényszóródása

20°

Megjegyzések

*-Per Lighting Europe guidance

Csatlakozás

-

flammable surfaces]

paper “Evaluating performance of
LED based luminaires - January
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2018”: statistically there is no

Mechanikus ütődésvédelmi kód

IK02 [ 0.2 J standard]

relevant difference in lumen
maintenance between B50 and for

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

example B10. Therefore the median

Kezdeti fényáram

2800 lm

useful life (B50) value also

Fényáramtűrés

+/-10%

represents the B10 value.

A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka

119,14893617021276 lm/W

Állandó fénykibocsátás

No

Kezdeti korrel&#225;lt

4000 K

Termékek száma a fő áramköri lapon

34

sz&#237;nhőm&#233;rs&#233;klet

Megfelel az EU RoHS irányelvnek

Igen

Kezdeti Színvisszaadási index

80

Product Family Code

ST440T [ EcoStyle track mounting]

Kezdeti színérték

(0.38, 0.38) SDCM <5

Kezdeti bemeneti feszültség

23.5 W

Teljesítményfelvételi tűrés

+/-10%

Működtetés és elektronika
Bemeneti feszültség

220 to 240 V

Bemeneti frekvencia

50–60 Hz

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Behúzóáram

18 A

Előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos 5 %

Bejáratási idő

0,25 ms

hasznos élettartam esetén

Teljesítménytényező (minimum)

0.95

Fényáram-megmaradás 50 000 órás átlagos

L80

hasznos élettartam* esetén

Vezérlők és fényerő-szabályozás
Szabályozható fényerő

Alkalmazási feltételek

Nem

Mechanika és tokozás

Környezeti hőmérséklet-tartomány

0 és +35 °C között

Performance ambient temperature Tq

25 °C

Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz

Nem

Ház anyaga

Polikarbonát

Reflektor anyaga

Alumínium borítású polikarbonát

Az optika anyaga

Polycarbonate

Termékadatok

Optika/lencse anyaga

Poli(metil-metakril&#225;t)

Teljes termékkód

871869917845100

Rögzítőanyag

Poliamid

A termék megrendelési neve

ST440S LED27S/840 PSU MB WH

Optikai burkolat/lencse kidolgozása

Víztiszta

EAN/UPC - termék

8718699178451

Teljes hossz

175 mm

Rendelési kód

17845100

Teljes szélesség

112 mm

Számláló – csomag dobozonként

1

Teljes magasság

200 mm

Számláló – csomag dobozonként

1

Szín

WH

Anyagszám (12NC)

910500465055

Méretek (magasság × szélesség × mélység)

200 x 112 x 175 mm (7.9 x 4.4 x 6.9

Nettó tömeg (darab)

1,460 kg

in)

Tanúsítvány és alkalmazási területek
Por és víz elleni védelem kódja (IP)

IP20 [ Ujjak behatolása ellen védett]

Méretezett rajza

EcoStyle ST440S/ST440T
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