
Vynikajúca kvalita
svetla s vysokou
účinnosťou
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 je vysoko účinné a spoľahlivé vodoodolné LED svietidlo, ktoré

ponúka vynikajúcu kvalitu svetla s rovnomerným rozptylom bez viditeľných pruhov

alebo farebných artefaktov. Tento rad ponúka modulárnu konštrukciu umožňujúcu

jednoduchú modernizáciu a údržbu. Nový optický systém poskytuje nedeformované

osvetlenie s vylepšenou vizuálnou orientáciou, a preto je ideálny pre všeobecné

priemyselné priestory, sklady a parkoviská. Tento rad navyše ponúka rôzne optiky,

ktoré zaručujú optimalizované osvetlenie pre širokú škálu využitia. Pre priemyselné

použitie ponúka rad PacificLED gen4 otvorenú architektúru produktu s prístupom k

podložke predradníka bez použitia náradia a inovatívnou konštrukciou záslepky so

vstavaným konektorom na rýchlu a jednoduchú montáž. Jednodielna montážna

svorka zaručuje, že primárny výrobný proces nemôžu ovplyvniť žiadne malé voľné

súčasti.

Výhody
• Vysoko kvalitná optika s rovnomerným vyžarovaním svetla bez viditeľných pásikov

alebo farebných svetelných deformácií pre lepšiu vizuálnu navigáciu

• Široký výber vyžarovacích kriviek pre optimalizované osvetlenie v širokej škále

aplikácií

• Jednoduchá montáž a údržba, prístup predradníkovej doske bez použitia náradia

a koncovka so vstavanými konektormi
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Vlastnosti
• Široká škála optík (úzka, široká, veľmi široká a difúzna) a rôzne svetelné výkony s

vynikajúcou reguláciou jasu.

• Vysoká svetelná účinnosť, 140 lm/W

• IP66 – Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody

• Systém GreenParking zvyšuje energetickú účinnosť prostredníctvom

automatického stmievania

• Životnosť až 100 000 hodín pri L70B50 zaručuje dlhšiu servisnú životnosť

Aplikácie
• Priemyselné zóny

• Sklady/distribučné centrá

• Parkovacie garáže

• Chladiarne

Príslušenstvo
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