
CoreLine Projector –
keď na osvetlení
skutočne záleží
CoreLine Projector

Rad svietidiel CoreLine Projector je náhradou za projektory s halogénovými

žiarovkami alebo výbojkami CDM. Svietidlá sú určené najmä do maloobchodných

predajní, kde zvýrazňujú vystavený tovar. Vytvárajú efekt prirodzeného svetla

vhodný pre aplikácie akcentačného osvetlenia. Poskytujú aj okamžitú úsporu

energie a omnoho dlhšiu životnosť, takže predstavujú dobrý pomer kvality k cene a

sú šetrné k životnému prostrediu. Ľahko sa inštalujú do štandardnej napájacej lišty

alebo k stropu pomocou konektora.

Výhody
• Nižšie prevádzkové náklady vďaka úspore energie a dlhšej životnosti

• Priama výmena umožňujúca prechod z konvenčných svietidiel na LED svietidlá

• Čistý a jednoduché prevedenie zabezpečuje diskrétne splynutie s interiérom

obchodu.

Vlastnosti
• Nerušivý dizajn v bielom alebo čiernom prevedení

• Uhol vyžarovania 23 alebo 36 stupňov, svetelný tok 2200 lúmenov

• Energetická účinnosť: 90 lm/W

• Integrovaný napájač a pasívne chladenie

• Možnosť výberu teploty chromatickosti: 3 000 alebo 4 000 K

Aplikácie
• Pekárne, predajne pečiva

• Mäsiarstvá

• Malé predajne s potravinami

• Butiky, predajne s môdou
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Špecifikácia

Typ ST120T (do 3C lišty)

ST120C (na strop)

Svetelný zdroj Jednorazový modul LED

Výkon 11 W (800 lm)

33 W (2 400 lm)

Merný výkon 70 lm/W

Uhol vyžarovania 24°

Svetelný tok 800 alebo 2 400 lm

Náhradná teplota

chromatickosti

3 000 K (teplá biela)

4 000 K (neutrálna biela)

Index podania farieb 80

Stredná životnosť

L70B50

30 000 hodín

Stredná životnosť

L80B50

20 000 hodín

Stredná životnosť

L90B50

10 000 hodín

Priemerná teplota

okolia

+25 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

0 až +35 ºC

Napájač Zabudovaný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Stmievanie Nestmievajúce

Materiál Teleso: tlakový odliatok hliníka

Reflektor: plast

Optika: polykarbonát

Farba Čierna (BK)

Zapojenie Adaptér pre trojobvodovú lištu

Konzola na stropnú montáž

Montáž Do 3C lišty

Usporiadanie samostatne alebo do radov, svietidlo je potrebné

vložiť do predvŕtaných stropných konzol

Priebežné prekáblovanie nie je možné

Versions

24 °

Podrobnosti o produkte
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