
LuxSpace Accent Mini
- det mest
energieffektive
sortiment til butikker
LuxSpace Accent

Detailhandlende må kæmpe med stadigt stigende energipriser. Samtidigt er det

nødvendigt for at bevare den sædvanlige lyskvalitet og fleksibilitet, hvad angår

integration i arkitekturen, samt de rette lyseffekter for at fange kundernes

opmærksomhed. Sidst, men ikke mindst, er der behov for fremtidssikrede løsninger,

som gør det muligt for ejerne af detailhandelsbutikker at skille sig ud fra mængden.

LuxSpace Accent, der udsender et kraftigt lys af høj kvalitet med enestående

lyseffekt, er den optimale energibesparende løsning til moderne detailbutikker.

Modellen fås i varianter til en række forskellige formål, f.eks. CrispWhite og

PremiumWhite til modebutikker og Food-løsninger til supermarkeder.

Fordele
• Tiltræk kunder med lys af høj kvalitet

• Armaturdesignet er diskret og bliver en naturlig del af butikken

• God energieffektivitet svarende til CDM Elite, men med meget længere levetid

samt en indtjeningstid på tre år, hvad angår de samlede ejeromkostninger

Funktioner
• Mulige farvetemperaturer: 2700, 3000 og 4000 K

• Fås med smalle, mellemstore, brede og meget brede lysstråler

• Passiv afkøling i alle versioner af serien

• Dæmpbare versioner

• Muligheder for ledningsgennemføring
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Anvendelsesområder
• Butikker: mode- og fødevarebutikker

• Muligheder for ledningsgennemføring

Versions

IPPR RS730Bi 0089

Målskitse

Oplysninger om produktet

LuxSpace Accent
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Polar Wide Diagrams

IFPS_RS730B 1xLED12S/830 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/840 WB-Polar Normal

(separate)

IFPS_RS730B 1xLED12S/930 WB-Polar Normal

(separate)
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