
GreenSpace – soluţie
LED durabilă, cu
eficienţă sporită
GreenSpace

Clienţii doresc să atingă echilibrul ideal între investiţia iniţială şi costul instalației pe

toată durata de viaţă. GreenSpace este un aparat de iluminat orientat în jos

economic şi durabil, care poate fi folosit pentru a înlocui aparatele de iluminat

orientate în jos CFL convenţionale în aplicaţii de iluminat general. Acest produs este

echipat cu cea mai nouă tehnologie LED, care permite un consum de energie foarte

redus, în acelaşi timp asigurând un flux luminos constant, o performanţă stabilă a

culorii şi o redare superioară a culorilor. Durata lungă de viaţă a produsului îl face să

fie o adevărată soluţie de tip „montează şi apoi uită de griji”.

Beneficii
• Aparat de iluminat ce oferă o valoare foarte bună pentru bani, rezultând o

perioadă scurtă de recuperare a investiției datorită economiilor crescute de

energie și duratei lungi de viață

• Portofoliu larg care acoperă multe din nevoile beneficiarilor și multiple aplicații

• Respectă normele pentru iluminatul în birouri cu performanţă stabilă a culorii şi

redare superioară a culorilor
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Caracteristici
• Tehnologie LED durabilă, cu consum redus de energie

• Eficacitate sporită a sistemului: tipic 111 lm/W (mini, DN460B/DN461B); tipic:111

lm/W (compact, DN470B LED30S), tipic:114 lm/W (compact, DN470B/DN471B

LED20S)

• Performanţă stabilă a culorii maxim SDCM 5 şi redare superioară a culorilor

CRI80+

• Disponibil cu difuzor protector de sticlă atingând astfel IP44 și iluminat de urgenţă

• Disponibil în variante UGR22 şi UGR19

• Disponibil în variante de 3000 lm pentru a acoperi și aplicațiile cu tavane înalte

• Compatibile cu sisteme de control cu ajutorul driverelor/balasturilot 1-10V

• Instalare rapidă datorată diferitelor tipuri de conectori și cabluri

Cerere
• Birouri

• Magazine

• Hoteluri

• Spitale

Versions

Standard GreenSpace Pendant

Cote

GreenSpace
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