
Proiectorul CoreLine −
Atunci când iluminatul
contează cu adevărat
CoreLine Projector

Proiectorul CoreLine este conceput pentru a înlocui proiectoarele cu halogen şi cele

bazate pe standardul CDM din magazine și hoteluri. Acest aparat de iluminat pe șină

le permite retailerilor să își pună în evidență produsele sau să evidențieze anumite

obiecte. Designul simplu, cu balast integrat și două variante de unghi de distribuție

luminoasă, 23 sau 36 de grade, fac ca proiectorul CoreLine să fie relevant pentru

numeroase aplicații.

Beneficii
• Costuri operaţionale reduse datorită economiei energie şi a duratei de viaţă mai

mari

• Înlocuire de tip unu-la-unu pentru proiectoarele convenționale, bazate pe

standardul CDM

• Finisajul curat și simplu asigură integrarea proiectorului CoreLine în multe tipuri de

amenajări interioare

Caracteristici
• Design discret, cu finisaj alb sau negru

• Unghi de distribuție luminoasă de 23 sau 36 de grade, cu flux luminos de 2.200 lm

• Eficient din punct de vedere energetic 90 lm/W

• Balast integrat şi adaptor șină uniform

• Temperatura de culoare: 3.000 sau 4.000 K

Cerere
• Brutării independente

• Măcelării independente

• Magazine alimentare mici

• Magazine de modă mici

Product family leaflet, 2022, August 9 Informatie ce poate fi modificată

LightingLighting



Specificaţii

Tipul ST120T (variantă şină cu 3 circuite)

ST120C (variantă cu montaj pe suprafeţe)

Sursa de lumină Modul LED nesubstituibil

Puterea 11 W (800 lm)

33 W (2.400 lm)

Eficacitatea 70 lm/W

Unghi de distribuţie

luminoasă

24º

Fluxul luminos 800 sau 2.400 lm

Temperatura de culoare

corelată

3.000 K (alb cald)

4.000 K (alb neutru)

Indice de redare a

culorii

80

Viaţă utilă medie

L70B50

30.000 de ore

Viaţă utilă medie

L80B50

20.000 de ore

Viaţă utilă medie

L90B50

10.000 de ore

Temperatură

ambientală medie

+25 ºC

Domeniu temperatură

de funcţionare

0 până la +35 ºC

Balast Încorporat

Tensiunea reţelei 230 sau 240 V/50 – 60 Hz

Opţiuni de reglare a

intensităţii luminoase

Fără reglarea intensităţii luminoase

Materialul Carcasă: aluminiu turnat sub presiune

Reflector: plastic

Sistem optic: policarbonat

Culoarea Negru (BK)

Conectare adaptor şină cu 3 circuite

Suport de montaj pe suprafeţe Click Fix

Montare Pe o şină cu 3 circuite

Individual sau pe linie; unire prin clic a corpului de iluminat în

consolele pre-înşurubate de tavan

Nu este posibil cablajul continuu

Versions

24 °

Detalii produs
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