Lighting

ClearAccent –
Indbygget LED-spot
til en overkommelig
pris
ClearAccent
ClearAccent er en indbygget basisspotserie udviklet til at erstatte halogenbaserede
armaturer. Den attraktive pris og det høje lumen pr. watt gør beslutningen om at
skifte til en LED-løsning nem. Armaturets kompakte design med indbygget driver er
velegnet til en lang række anvendelsesområder. Fastgørelseshullets størrelse
opfylder den gamle halogenbaserede standard på 68 mm, hvilket gør
eftermonteringen nemmere. Nem og sikker installation takket være
indskruningsstikkene. Disse spotlights overholder alle IC-krav.

Fordele
• Den nemmeste og billigste måde at gå fra halogen til LED-spots
• Lavere driftsomkostninger: Energibesparelser på 90 % og 10 gange så lang levetid
som traditionelle, halogenbaserede armaturer
• Det strømlinede og minimalistiske design gør dem ideelle til ethvert miljø

Funktioner
• Fås i fastmonterede eller justerbare versioner
• 500 lumen med en 36º stråle
• Mulige farvetemperaturer: 3000 og 4000 K
• Indbygget driver
• Kompatibel med de fleste moderne dæmpere
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Anvendelsesområder
• Receptioner og hotel- og restaurantområder
• Små detailbutikker og kontorer
• Korridorer og elevatorer
• Toiletter

Specifikationer
Type

RS060B (indbygget version med fastmonteret spot)

Driver

Indbygning

RS061B (indbygget version med justerbart spot)

Strøm-/dataforsyning

Strøm-/dataforsyning

Loftstype

Pudset loft (gips)

Netspænding

230 eller 240V/50-60Hz

Lyskilde

LED-modul, der ikke kan udskiftes

Dæmpning

Kompatibel med de fleste moderne fasestyrede dæmpere

Effekt

6W

Lysstyringssystemindga -

Spredningsvinkel

36°

ng

Lysstrøm

500 lm

Ekstraudstyr

Fast eller justerbar version

Korreleret

3000 eller 4000K

Materiale

Kant: formstøbt aluminium

farvetemperatur

Bagsiden af armaturhuset: polykarbonat

Farvegengivelsesindeks > 80

Farve

Hvid (WH)

Bevarelse af

Optikafskærmning

Polykarbonat, gennemsigtig

Tilslutning

Integrerede han-/hunstik

L65

lumenouput efter
middellevetid* på

3-bens stik med trækaflastning

50.000 timer

Vedligeholdelse

Ingen

Forkoblingsfejlfrekvens 7.5%

Installation

Fastgørelse med fjederbeslag

ved middellevetid på

Ikke mulighed for ledningsgennemføring

50.000 timer
Ydeevne omgivende

Justerbar version kan vippes 25°
+25ºC

Tilbehør

Ingen

temperatur Tq
Driftstemperaturområd 0 til 40 ºC
e

Oplysninger om produktet
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