
StoreFlux – výkonné
akcentačné osvetlenie
LED, ktoré skvele
splýva s architektúrou
obchodu
StoreFlux gen3 rimless

StoreFlux je viaczdrojové systémové svietidlo, ktoré môže byť osadené až štyrmi

modulmi LED a špeciálnym systémom reflektorov. Poskytuje svetlo najvyššej kvality,

vďaka ktorému budú vaša predajňa a tovar vyzerať skutočne skvelo. Kombinácia

viacerých LED zdrojov s vynikajúcim svetelným výkonom v jednom svietidle vytvára

žiarivé svetelné efekty.Svietidlo StoreFlux je v porovnaní s verziou s CDM menej

náročné na údržbu a v porovnaní s halogénovými žiarovkami má vyššiu účinnosť.

Výhody
• Vysokokvalitné akcentačné osvetlenie vďaka svetelnému reflektoru PerfectAccent

• Rýchla návratnosť investícií v porovnaní so svietidlami s CDM vďaka vysokej

účinnosti systému

• Účinnosť a nízke náklady na údržbu vďaka technológii LED

Vlastnosti
• Viaczdrové akcentačné osvetlenie v jednom svietidle (1, 2, 3 alebo 4 LED moduly)

• Vysoký svetelný tok: až 3 900 lm na jeden modul (verzia až s tromi zdrojmi)

• Dostupný variant s rámom a bez rámu, možné rôzne farebné kombinácie RAL

• Jednoduchá inštalácia a údržba (samostatný montážny rám, vymeniteľné svetelné

zdroje LED a reflektory)
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Aplikácie
• Obchody, maloobchodné predajne s módnym oblečením

• HoReKa

Špecifikácia

Typ GD611B (bez rámu, 1 zdrojové)

GD612B (bez rámu, 2 zdrojové)

GD613B (bez rámu, 3 zdrojové)

GD614B (bez rámu, 4 zdrojové-radová konfigurácia)

GD615B (bez rámu, 4zdrojové-štvorcová konfigurácia)

Svetelný zdroj Jednorazový modul LED

Napájanie (jeden zdroj) LED11S: 16.5 W

LED12S: 12.5 W

LED20S: 20 W

LED17S: 16 W

LED27S: 25 W

LED39S: 39 W

Uhol vyžarovania LED12S/17S/27S/39S: 29 a 35º,

LED11S/20S: 10°

Svetelný tok (pri 3.000

K)

LED11S: 1 100 lm

LED12S: 1 200 lm

LED20S: 2 000 lm

LED17S: 1 700 lm

LED27S: 2700 lm

LED39S: 3900 lm

Náhradná teplota

chromatickosti

2 700, 3 000 alebo 4 000 K a CrispWhite

Index podania farieb 80

90 (farba svetla 930)

> 95 (CRW)

Stredná životnosť

L70B50

70 000 hodín

Stredná životnosť

L80B50

50 000 h

Stredná životnosť

L90B50

25 000 hodín

Poruchovosť napájača 1 % za 5 000 hodín

Priemerná teplota

okolia

+25 ºC

Rozsah prevádzkovej

teploty

+10 až +35 ºC

Napájač Samostatný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Stmievanie DALI

Materiál Teleso: hliník, oceľ

Čelné sklo: akrylátový

Farba Biela (WH-WH)

Teleso, hlavy a rám sa môžu dodávať v rôznych farebných

kombináciách (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)

Optický kryt Akrylátový

Zapojenie Nástrčná svorkovnica; trojkolíkový zástrčný konektor s funkciou

loop-through (CU3); päťkolíkový zástrčný konektor s funkciou

loop-through (CU5)

Voliteľné káble 0,5 m kábel s trojkolíkovým konektorom Wieland/Adels (CW);

0,5 m kábel s trojkolíkovým konektorom Wieland/Adels a

uzamykacím systémom (CW-L); 1 m kábel s externým

konektorom BST14 DALI (C1KBST2)

Údržba Vymeniteľné svetelné zdroje a napájač

Montáž Priamo do stropu po inštalovaní montážneho rámu

Príslušenstvo Montážne rámy (ZD51*B CFRM-RML) sa objednávajú

samostatne

Poznámky: Optická jednotka s možnosťou naklonenia o viac ako 30º

Rotácia optickej jednotky 360º

Podrobnosti o produkte

Pohľad zospodu okrem napájačov Pohľad zvrchu okrem napájačov

StoreFlux gen3 rimless
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Podrobnosti o produkte

Pohľad zboku na rotačný systém

Príslušenstvo

Installation frame

 

Ordercode 10025600

Installation frame

 

Ordercode 10026300

 

Ordercode 10027000

StoreFlux gen3 rimless
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