
SM500T – flexibilná
tvorba atmosféry
SM500T

Na dnešnom maloobchodnom trhu rýchlo rastie podiel online predaja a na dennom

poriadku je aj urputná konkurencia. Preto chcú predajcovia vytvárať svojim

zákazníkom zážitky, ktoré do ich predajní opakovane prilákajú. Svietidlo SM500T

dodá vášmu obchodu atmosféru pomocou kontrastu a narušením tradičných

súvislých svetelných radov. Rozmanité tvary lúčov v kombinácii s vynikajúcou

kvalitou svetla zvýraznia tovar a zároveň umožnia vytvoriť požadovanú atmosféru.

Svietidlo SM500T je uspôsobené pomocou konektormi pre napájaciu lištu. Majú

jednoduchú montáž, umožnia výmenu alebo inováciu pri opätovnom použití

existujúcej lišty. A ak potrebujete zmenu, jednoducho môžete prispôsobiť osvetlenie

zmenou umiestnenia svietidiel na lište. Vďaka tomu je svietidlo SM500T skutočne

flexibilným nástrojom na nastavenie atmosféry.

Výhody
• Vždy si vyberiete osvetlenie a atmosféru vďaka rozmanitej optike

• Svietidlo s tenkou lištou umožňuje použiť systémy s napájacou lištou pre nízke

stropy

• Úspora energie z dôvodu najlepšieho svetelného výkonu vo svojej triede

Vlastnosti
• Žiarivé, vysokokvalitné biele svetlo LED

• Široká škála optiky

• Svietidlo je zarovnané priamo pri montáži, nie je potrebná žiadna úprava

• Jednoducho sa dajú pridať reflektory na vytvorenie akcentačného osvetlenia

• Používa štandardné adaptéry

Aplikácie
• Všeobecné osvetlenie a osvetlenie uličiek pre predajne potravín a hypermarkety

Špecifikácia
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Typ SM500T

Svetelný zdroj Jednorazový modul LED

Výkon 58 – 61 W

Uhol vyžarovania 2 x 20º

2 x 35º

100, 115 alebo 130º

Svetelný tok 7 900 lm

Náhradná teplota

chromatickosti

3 000 alebo 4 000 K

Index podania farieb > 80

Stredná životnosť

L70B50

70 000 hodín

Stredná životnosť

L80B50

50 000 hodín

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 Zabudovaný

Napájacie napätie 230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Stmievanie DALI, stmievateľný

Materiál Teleso s integrovanou skrinkou napájača: lakovaná oceľ

Platňa so šošovkou: PMMA

Farba Čierna (RAL9005)

Sivá (RAL9006)

Zapojenie Lištový konektor: GA100 alebo GAC600

Údržba Trvalé utesnenie, nie je potrebné žiadne vnútorné čistenie

Montáž Na trojobvodovú lištu

Podrobnosti o produkte
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