Lighting

StoreFlux – iluminat
LED de accent, perfect
integrat în arhitectura
magazinului
StoreFlux gen3 rimless
Grila luminoasă StoreFlux poate fi echipată cu până la patru module LED cu un
sistem reflector special, pentru a oferi lumină de calitate superioară, care face ca
magazinul şi mărfurile dumneavoastră să arate extraordinar. Combinaţia de surse
LED multiple cu pachete de flux luminos mare creează efecte de lumină
strălucitoare.StoreFlux necesită întreţinere redusă în comparaţie cu soluţiile CDM şi
asigură o eficienţă sporită în comparaţie cu soluţiile cu halogen.

Beneficii
• Iluminat de accent de înaltă calitate, datorită semnăturii de lumină PerfectAccent
a reflectorului
• Perioadă de amortizare scurtă în comparaţie cu corpurile de iluminat CDM ca
urmare a eficacităţii ridicate a sistemului
• Eficient şi cu întreţinere redusă datorită tehnologiei LED

Caracteristici
• Surse multiple de lumină de accent într-un singur corp de iluminat (1, 2, 3 sau 4
module LED)
• Pachete de flux luminos mare: până la 3900 lm per modul (variantă cu maximum
3 capete)
• Variantă cu ramă; variantă fără ramă disponibilă; sunt posibile diferite combinaţii
de culori RAL
• Instalare şi întreţinere facile (ramă de instalare separată; motoare LED şi
reflectoare substituibile)
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StoreFlux gen3 rimless

Cerere
• Magazine; modă
• Industria hotelieră

Specificaţii
Tipul

GD611B (variantă fără ramă, 1 cap)

Viaţă utilă medie

GD612B (variantă fără ramă, 2 cap)

L90B50

GD613B (variantă fără ramă, 3 cap)

Rată de defectare

GD614B (variantă fără ramă, 4 capete în şir)

balast

25.000 de ore

1 % per 5.000 ore

GD615B (variantă fără ramă, 4 capete în careu)

Temperatură

Sursă de lumină

Modul LED nesubstituibil

ambientală medie

+25 ºC

Putere (per cap)

LED11S: 16.5 W

Intervalul temperaturii

LED12S: 12.5 W

de funcţionare

LED20S: 20 W

Balast

Separat

LED17S: 16 W

Tensiune reţea

230 sau 240 V/50 – 60 Hz

LED27S: 25 W

Reglare a intensităţii

DALI

LED39S: 39 W

luminoase

Unghi de distribuţie

LED12S/17S/27S/39S: 29 şi 35º,

Materialul

luminoasă

LED11S/20S: 10º

Flux luminos (la 3000

LED11S: 1100 lm

K)

LED12S: 1200 lm

+10 până la +35 ºC

Carcasă: aluminiu, oţel
Geam faţă: fibră acrilică

Culoarea

Alb (WH-WH)
Carcasa, capetele şi rama pot avea combinaţii diferite de culori

LED20S: 2000 lm

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

LED17S: 1700 lm

Capacul optic

Fibră acrilică

LED27S: 2700 lm

Conectare

Conector push-in; push-in cu 3 pini cu loop-through (CU3);

LED39S: 3900 lm

push-in cu 5 pini cu loop-through (CU5)

Temperatura de culoare 2700, 3000 sau 4000 K şi CrispWhite

Opţiuni cablu

corelată

cablu de 0,5 m cu fişă Wieland/Adels cu 3 pini (CW); cablu de
0,5 m cu fişă cu blocare Wieland/Adels cu 3 pini (CW-L); cablu

Indice de redare a

80

culorii

90 (culoarea luminii 930)

Întreţinerea

Module de lumină şi balast substituibile

>95 (CRW)

Montaj

Direct în tavan după montarea ramei de instalare

70.000 de ore

Accesorii

Ramele de instalare (ZD51*B CFRM-RML) se comandă separat

Observaţii:

Unitate optică înclinabilă la peste 30º

Viaţă utilă medie

de 1 m cu conector extern BST14 DALI (C1KBST2)

L70B50
Viaţă utilă medie

50.000 de ore

Rotire la 360º a unităţii optice

L80B50

Versions
StoreFlux GD611B recessed rimless
LED gridlight
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StoreFlux gen3 rimless

Detalii produs
Vedere de jos fără balasturi

Vedere de sus fără balasturi

Vedere laterală a sistemului de
rotaţie

Accesorii
Installation frame

Installation frame

Ordercode 10025600

Ordercode 10026300

Ordercode 10027000
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StoreFlux gen3 rimless
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