
Pacific LED Green
Parking – svetlo iba
vtedy, keď je potrebné
Pacific LED Green Parking

V parkovacích garážach je svetlo potrebné vzhľadom na bezpečnosť a orientáciu.

Keďže však vopred nemožno presne určiť, kedy bude potrebné, osvetlenie často

ostáva aktivované. V dôsledku toho môžu náklady na energiu dosiahnuť až 70 % z

celkových prevádzkových nákladov parkovacej garáže. Riešenie Pacific LED Green

Parking, založené na najmodernejšej technológii LED a optike a vybavené snímačmi

zisťovania prítomnosti, predstavuje inovatívny, flexibilný a kompletne vymeniteľný

systém. Je určený pre prevádzkovateľov parkovacích priestorov, ktorí chcú

dosiahnuť zníženie spotreby elektrickej energie a úrovne súvisiacich emisií CO2 bez

toho, aby ohrozili bezpečnosť používateľov parkovacej garáže či znížili pohodlie,

ktoré im osvetlenie poskytuje.

Výhody
• Možná úspora energie až 80 % v porovnaní so žiarivkami bez ohrozenia

bezpečnosti

• Kompletne vymeniteľný systém bez potreby nových káblov, jednoduché

nastavovanie s vlastným adresovaním

• Záruka na celý systém, ponuka poskytovania servisu možná pre produkty so

zárukou 10 rokov

Vlastnosti
• Najnovšia technológia LED a optika

• Energetický účinný systém s predĺženou životnosťou vďaka funkcii stmievania –

záruka dobrej návratnosti investícií

• Pevné súčasti a systém

• Jednoduchá inštalácia pomocou bezdrôtových ovládačov, snímačov a

nenáročného nastavovania so samostatným adresovaním

• V ponuke iba ako kompletný systém
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Aplikácie
• Parkovacie garáže

Špecifikácia

Typ WT460X

Svetelný zdroj Philips Fortimo LEDline 3R

Napájanie 28 až 58 W (v závislosti od typu)

Uhol vyžarovania 50º (NB)

100º (WB)

120º (VWB)

Svetelný tok 3 500 až 6 400 lm (v závislosti od typu)

Náhradná teplota

chromatickosti

4 000 K

Index podania farieb > 80

Stredná životnosť

L70B50

80 000 hodín

Stredná životnosť

L80B50

50 000 hodín

Stredná životnosť

L90B50

25 000 hodín

Poruchovosť napájača 1 % za 5 000 hodín

Priemerná teplota

okolia

+25 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

–20 až +35 ºC

Napájač Zabudovaný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Stmievanie Integrovaný systém bezdrôtového ovládania s externými

snímačmi IP65

Vstup riadiaceho

systému

DALI

Možnosti Núdzové osvetlenie (integrované): 3 h (EL3)

Priebežné prekáblovanie (TW1 alebo TW3)

Materiál Teleso: polykarbonát

Stropné svorky: nehrdzavejúca oceľ

Šošovky: PMMA

Farba Sivá, RAL 7035

Optika Úzke (NB), široké (WB) a veľmi široké (VWB) vyžarovanie

Zapojenie Integrované vstupné a výstupné konektory

Montáž Individuálna, uzamknutie svietidla do vopred namontovanej

stropnej platne (dodávanej so svietidlom)

Možnosť priebežného prekáblovania

Poznámky Toto riešenie je v ponuke iba ako kompletný systém

Versions
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Podrobnosti o produkte
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Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt -25 až +45 ºC

Maximálna úroveň stmievania 1%

 
Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK08

Krytie IP IP66

 
Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

 
Všeobecné informácie

Uhol vyžarovania svetelného zdroja 120 °

Značka CE CE mark

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná

trieda I

Vrátane napájača Áno

Značka ENEC ENEC mark

Značka horľavosti D

Požiarna odolnosť Teplota 850 °C,

trvanie 30 s

Vymeniteľný svetelný zdroj Áno

Počet jednotiek predradníka 1 unit

Typ optiky VWB

Kód radu produktov WT470X

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočná chromatickosť (0.38, 0.38) SDCM

<3

Poč. náhradná teplota chromatičnosti 4000 K

Poč. index podania farieb >80

Tolerancia svetelného toku +/-7%

 
Mechanické časti a teleso

Farba Biela

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name

Počiatočná účinnosť

LED svietidla

Počiatočný

svetelný tok Počiatočný príkon

38026000 WT470X LED35S/840 VWB

ACW TC5 L1600

140 lm/W 3500 lm 25 W

38027700 WT470X LED35S/840 VWB

ACWH TC5 L1600

140 lm/W 3500 lm 25 W

38036900 WT470X LED64S/840 VWB

ACW TW1 L1600

136 lm/W 6400 lm 47 W

38045100 WT470X LED64S/840 VWB

ACWH TW1 L1600

136 lm/W 6400 lm 47 W
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Pacific LED Green Parking
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