
LuxSpace Accent
Fresh Food – oživuje
váš tovar
LuxSpace Accent Fresh Food

Maloobchodníci čoraz intenzívnejšie zápasia s rastúcimi cenami energie. Zároveň

však musia zachovať vysokú kvalitu osvetlenia, aby upútali pozornosť zákazníkov a

pritom dosiahli flexibilitu architektonickej integrácie. Maloobchodné potravinárske

predajne vyžadujú vynikajúce svetelné zdroje, ktoré osvetľujú pulty s čerstvými

potravinami tak, aby vyzerali čo najčerstvejšie a najpríťažlivejšie a zároveň vytvárali

atraktívnu a vľúdnu svetelnú atmosféru. V priestoroch, kde sa uprednostňuje

prostredie s teplým svetom je dokonalým riešením LED osvetlenie pre ovocie,

zeleninu, syry, chlieb a pečivo Fresh Food Champagne. Fresh Food Rose s teplým

svetlom je ideálnym riešením pre pulty s mäsom, keďže zvýrazňuje červenosť mäsa a

zároveň spomaľuje blednutie mletého mäsa. Keď sa uprednostňuje prostredie s

jasnejším alebo prirodzenejším svetlom - pre ovocie, zeleninu, syry, chlieb a pečivo

sa odporúča svetlo Fresh Food Authentic White. Fresh Food Meat vytvára najlepšie

nastavenie svetla na zvýraznenie mäsa v chladnejšom prostredí.

Výhody
• Fresh Food Champagne ponúka nádherné teplé osvetlenie, ktoré zároveň

zvýrazňuje farbu ovocia, zeleniny, syrov a chleba.

• Fresh Food Meat ponúka osvetlenie v chladnejšom prirodzenom odtieni, vhodné

hlavne pre nasvetlenie s dôrazom na zvýraznenie červenosti mäsa.

• Fresh Food Rose vytvára teplé prostredie so zvýraznením červenej farby mäsa a

spomalením blednutia krájaných alebo mletých mäsových produktov

Vlastnosti
• Vysoký index podania farieb

• Špeciálne spektrá prispôsobené konkrétnym požiadavkám pultov s čerstvými

potravinami

• Stmievanie DALI na nastavenie intenzity svetla presne na požadovanú úroveň
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Aplikácie
• Mäsiarstvá a pulty s mäsovými výrobkami v obchodných domoch

• Pekárne a pulty s chlebom v obchodných domoch

• Obchody s ovocím a zeleninou na pultoch obchodných domov

Špecifikácia

Typ RS740B (compact, pevná verzia), Fresh Food Meat (FMT) alebo

Fresh Food Champagne (CH)

RS741B (compact, nastaviteľná verzia), Fresh Food Meat (FMT)

alebo Fresh Food Champagne (CH)

RS750B (performance, pevná verzia), Fresh Food Meat (FMT),

Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food Rose (ROSE)

RS751B (performance, nastaviteľná verzia), Fresh Food Meat

(FMT), Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food Rose

(ROSE)

RS752B (performance, kolenová verzia - Elbow), Fresh Food

Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) alebo Fresh Food

Rose (ROSE)

Typ stropného systému Sadrokartónový (platňový) strop

Svetelný zdroj Jednorazový modul LED

Výkon Compact verzie: 31 W (LED17S, farba svetla CH), 36 W (LED19S,

farba svetla FMT)

Performance verzie: 31 W (LED19S, farba svetla ROSE), 47 W

(LED26S, farba svetla FMT), 48 W (LED26S, farba svetla ROSE),

49 W (LED27S, farba svetla CH)

Uhol vyžarovania Compact verzie: MB (25º), WB (35º)

Performance verzie: MB (25º), WB (35º), VWB (60°)

Svetelný tok Compact verzie: 1700 lm (LED17S, farba svetla CH), 1900 lm

(LED19S, farba svetla FMT)

Performance verzie: 1900 lm (LED19S, farba svetla ROSE),

2600 lm (LED26S, farba svetla FMT), 2700 lm (LED27S, farba

svetla CH)

Náhradná teplota

chromatickosti

2200 K (farba svetla ROSE)

2500 K (farba svetla CH)

3000 K (farba svetla FMT)

Index podania farieb >80 (farba svetla ROSE)

87 (farba svetla FMT)

90 (farba svetla CH)

Štandardná odchýlka

farebnej zhody

3

Stredná životnosť

L70B50

70.000 hodín

Stredná životnosť

L80B50

50.000 hodín

Stredná životnosť

L90B50

25.000 hodín

Priemerná teplota

okolia

+25 ºC

Poruchovosť napájača 1 % za 5.000 hodín

Rozsah prevádzkovej

teploty

+10 až +35 ºC

Špecifikácia

Napájač Zabudovaný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Stmievanie Nestmievateľné (PSU)

Stmievateľné DALI (PSD)

Materiál Krúžky: kov

Chladič: tlakový odliatok hliníka

Predný kryt: akrylátový

Optika: plastová, kovová farba

Farba Čierna (BK, RAL9004))

Biela (WH, RAL9003)

Strieborná (SI, RAL 9006 metalizovaná sivá)

Len kompaktné pevné verzie: brúsený hliník (ALU)

Len Performance a Compact nastaviteľné verzie: brúsený hliník

– čierny alebo brúsený hliník – biely (ALU-BK alebo ALU-WH,

vonkajší rám: brúsený hliník, vnútorné čelné teleso: čierna alebo

biela

Ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie

Optický kryt Akrylátový kryt (AC)

Lineárna sústava šošoviek, oválny tvar (LIN)

Montáž Nástrčná svorkovnica alebo konektor s ťahovým uvoľnením

(predvolená možnosť)

Pre pevné verzie s napájačom DALI ako voliteľná možnosť

(CW3) k dispozícii konektor kompatibilný so systémom

Wieland/Adels

Montáž Upevnenie pomocou pružných svoriek

Poznámky Fresh Food Champagne (CH) je farba svetla pre oddelenie s

chlebom a pečivom, ovocím a zeleninou. Vytvára teplú,

tradičnú atmosféru

Fresh Food Meat (FMT) je špeciálna farba svetla pre pulty s

mäsomovým tovarom. Vytvára prirodzene studenú farbu svetla.
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Versions

LuxSpace Accent Compact G3 -

LED Module, system flux 1700 lm

Polar Wide Diagrams

IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal

(separate)
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