
ClearAccent – Cenovo
zapustené bodové
LED svetlo
ClearAccent

ClearAccent patrí medzi sortiment zabudovaného bodového systému základnej

úrovne používaného ako náhradu halogénových svietidiel. Ich atraktívna cena a

vysoký svetelný tok na jeden Watt uľahčuje rozhodnutie, aby ste prešli na LED

svietidlá. Kompaktná konštrukcia svietidla so zabudovaným napájačom je vhodná

na širokú škálu aplikácií. Upevňovací otvor s rozmerom 68 mm vyhovuje štandardnej

norme halogénových svietidiel, čo umožňuje prispôsobovanie systému. Vďaka

zabudovaným skrutkovým konektorom je inštalácia jednoduchá a bezpečná. Tieto

bodové svietidlá sú plne v súlade s požiadavkami IC.

Výhody
• Najjednoduchší a najlacnejší spôsob prechodu z halogénových svietidiel na

bodové LED svietidlá

• Nižšie prevádzkové náklady: Až 90 % úspora energie a 10-krát dlhšia životnosť

v porovnaní so štandardnými halogénovými svietidlami

• Čistý a jednoduchý povrch zabezpečuje diskrétne splynutie s každým interiérom

Vlastnosti
• K dispozícii v pevných alebo nastaviteľných verziách

• 500 lúmenov s 36-stupňovým lúčom

• Výber teplôt chromatickosti: 3 000 a 4 000 K

• Integrovaný napájač

• Kompatibilné s väčšinou stmievačov s nábehovým riadením
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Aplikácie
• Recepcie a HoReCa zariadenia

• Malé predajne a kancelárie

• Chodby a výťahy

• Toalety

Špecifikácia

Typ RS060B (vstavaná verzia s pevným bodovým svetlom)

RS061B (vstavaná verzia s nastaviteľným bodovým svetlom)

Typ stropného systému Sadrokartónový (platňový) strop

Svetelný zdroj Jednorazový LED modul

Výkon 6 W

Uhol vyžarovania 36°

Svetelný tok 500lm

Náhradná teplota

chromatickosti

3000 alebo 4000K

Index podania farieb > 80

Udržiavaný svetelný

tok pri strednej

užitočnej životnosti*

50000h

L65

Poruchovosť

ovládacieho

predradníka pri

strednej užitočnej

životnosti 50000h

7.5%

Teplota okolia pri

výkone Tq

+25°C

Rozsah prevádzkovej

teploty

0až +40°C

Napájač Vstavaný

Napájací/dátový zdroj Napájací/dátový zdroj

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60Hz

Stmievanie Kompatibilné sväčšinou stmievačov sfázovým riadením

Vstup riadiaceho

systému

Neaplikovateľné

Možnosti Pevná alebo nastaviteľná verzia

Materiál Rám: odliatok hliníka

Zadné teleso: polykarbonát

Farba Biela (WH)

Optický kryt Polykarbonát, číry

Zapojenie Integrované vstupné avýstupné konektory

3-pinový konektor sťahovým uvoľnením

Údržba Žiadne

Montáž Upevnenie pomocou pružných svoriek

Priebežné prekáblovanie nie je možné

Nastaviteľnú verziu možno nakloniť o 25°

Príslušenstvo Žiadne

Versions

ClearAccent RS060B recessed

spotlight, fixed version

ClearAccent RS061B recessed

spotlight, adjustable version

ClearAccent
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Podrobnosti o produkte

ClearAccent-RS060B-DP02.tif ClearAccent-RS061B-DP01.tif

ClearAccent-RS061B-DP03.tif

ClearAccent
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Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt 0 až +40 ºC

 
Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK02

Krytie IP IP20

 
Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Áno

 
Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie 220-240 V

 
Všeobecné informácie

Značka CE CE mark

Trieda ochrany IEC Bezpečnostná

trieda II

Predradník -

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Typ optiky Symetrický

 
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb ≥80

Počiatočná účinnosť LED svietidla 83 lm/W

Počiatočný svetelný tok 500 lm

Tolerancia svetelného toku +/-10%

Počiatočný príkon 6 W

 
Mechanické časti a teleso

Farba Biela

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code Full Product Name Počiatočná chromatickosť

Poč. náhradná teplota

chromatičnosti

07267799 RS060B LED5-36-/830 PSR II WH (0.43, 0.40) SDCM <3 3000 K

07268499 RS060B LED5-36-/840 PSR II WH (0.38, 0.38) SDCM <3 4000 K

07269199 RS061B LED5-36-/830 PSR II WH (0.43, 0.40) SDCM <3 3000 K

07270799 RS061B LED5-36-/840 PSR II WH (0.38, 0.38) SDCM <3 4000 K

ClearAccent
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