
Výkonné bodové LED
svietidlo s kolenovým
ohybom
LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň

však musia zachovať doterajšiu kvalitu svetla, flexibilitu architektonickej integrácie a

vhodné svetelné efekty, aby upútali pozornosť zákazníkov. V neposlednom rade

potrebujú také riešenia, ktoré budú pripravené na budúce zmeny a umožnia im

zavádzať v obchode koncepcie, ktoré ich odlíšia od konkurencie. Vytvára

vysokokvalitné svetlo, intenzitu lúča a dosahuje vynikajúcu svetelnú účinnosť.

Svietidlo LuxSpace Accent je ideálnym energeticky úsporným riešením pre dnešné

náročné prostredie maloobchodných predajní.Vďaka extrémne kompaktnému a

nenápadnému tvaru ponúka svietidlo s kolenným ohybom LuxSpace Accent Elbow

Compact vysoký optický výkon a tiež mnoho podporných možností. Pre predajne

s módnym oblečením a predajne s potravinami je svietidlo k dispozícii so

špeciálnymi svetelnými odtieňmi a zmesami LED, ktoré prezentujú ponúkané

oblečenie a čerstvé potraviny v tom najlepšom svetle.

Výhody
• Veľmi kompaktný vzhľad

• Výrazný optický výkon

Vlastnosti
• Kombinácia vysokého toku s veľmi malým telesom s pasívnym chladením

• Vylepšené reflektory PerfectAccent

• Špeciálne svetelné nádychy a zmesi LED

• Uhol sklonu 80°

Aplikácie
• Predajne s potravinami a módnym oblečením
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Špecifikácia

Typ RS742B

Svetelný zdroj Jednorazový LED modul

Výkon NB (LED15S CRW): 26 W

NB (LED20S):25,5 W

MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 – 14,6 W (vzávislosti od farby

svetla)

MB, WB, VWB (LED17S): 13 – 21 W (vzávislosti od farby svetla)

MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 31 W

MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 49,5 W

MB, WB, VWB (LED27S): 21 – 51 W (vzávislosti od farby svetla)

MB, WB, VWB (LED39S): 31 – 38,5W (vzávislosti od farby svetla)

Uhol vyžarovania NB (10º)

MB (28°, ±2 stupne vzávislosti od svetelnej účinnosti)

WB (32°, ±2 stupne vzávislosti od svetelnej účinnosti)

VWB (60°, ±2 stupne vzávislosti od svetelnej účinnosti)

LIN (oválna šošovky)

Svetelný tok NB (LED15S CRW): 1550 lm

NB (LED20S): 2000 – 2400 lm (vzávislosti od farby svetla)

MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm

MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm

MB, WB, VWB (LED19S FMT-Rosé): 1900 lm

MB, WB, VWB (LED26S FMT-Rosé): 2600 lm

MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm

MB, WB, VWB (LED39S): 3900 lm

Náhradná teplota

chromatickosti

2700, 3000, 4000 K

Index podania farieb 80

90

Udržiavaný svetelný

tok pri strednej

L80

užitočnej životnosti*

50000h

Poruchovosť

ovládacieho

predradníka pri

strednej užitočnej

životnosti 50000h

5%

Teplota okolia pri

výkone Tq

+25°C

Rozsah prevádzkovej

teploty

+10°C až +35°C

Napájač Vstavaný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60Hz

Stmievanie DALI

Materiál Teleso: hliník liaty pod tlakom

Kryt svetla: akrylát alebo sklo

Optika: plast

Farba Čierna (BK, RAL9004)

Biela (WH, RAL9003)

Sivá, (SI, RAL9006)

Ďalšie farby RAL sú kdispozícii na požiadanie

Optický kryt Zaoblené sklo (úzke vyžarovanie)

Akrylátový (ostatné vyžarovania)

Zapojenie Zástrčný konektor (PI) alebo konektor sťahovým uvoľnením

(PIP)

Zástrčný konektor Wieland/Adels, tri kolíky na pripojenie

napájania (a dva kolíky pre riadiaci signál) (W)

Montáž Upevnenie pomocou pružných svoriek

Versions

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1
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