
Calitate excelentă a
luminii cu eficiență
ridicată
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 este un aparat de iluminat cu LED etanș la apă, extrem de eficient și

fiabil, care oferă o calitate excelentă a luminii, cu o distribuție uniformă a luminii fără

benzi de umbră sau diferențe de culoare. Gama oferă posibilitatea de construcție

modulară pentru a facilita întreținerea și modernizarea. Noul sistem optic furnizează

iluminat fără deformări, cu o ghidare vizuală îmbunătățită, ceea ce îl face ideal

pentru aplicații generale în industrie, pentru depozite și parcări. Gama Pacific LED

gen4 oferă, de asemenea, opțiuni de sisteme optice multiple pentru a asigura o

schemă de iluminat optimizată pentru o gamă largă de aplicații. Pentru aplicațiile

industriale, PacificLED gen4 oferă o arhitectură deschisă a produsului cu acces fără

unelte la placa de aparataj și un capac terminal cu aspect inovator, cu conector

încorporat pentru instalare rapidă și ușoară. Clema de montaj dintr-o singură piesă

asigură absența componentelor mici și libere care pot afecta procesul primar de

producție.

Beneficii
• Sisteme optice de înaltă calitate cu o distribuție luminoasă uniformă și plăcută fără

umbre vizibile sau diferențe de culoare, pentru îmbunătățirea ghidării vizuale

• O varietate mare de forme ale fasciculului luminos permit scheme de iluminat

optimizate, pentru o gamă largă de aplicații

• Instalare și întreținere fără probleme, cu acces fără unelte la placa de aparataj și

un capac terminal cu conectori încorporați
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Caracteristici
• Gamă largă de sisteme optice (înguste, largi, foarte largi și opale) și pachete de

fluxuri luminoase cu un control excelent al efectului de orbire

• Performanță extrem de eficientă, 140 lm/W

• IP66 – protecție împotriva pătrunderii prafului, protecție împotriva jeturilor de apă

• Sistemul GreenParking îmbunătățește eficiența energetică prin reglarea automată

a intensității luminoase

• Durată de viață de până la 100.000 de ore la L70B50, asigurând o durată de

funcționare și servisare mai mare

Cerere
• Zone industriale

• Centre de distribuție/depozite

• Structuri de parcare

• Depozite frigorifice

Accesorii
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