
Fremragende
lyskvalitet med høj
effektivitet
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 er et yderst effektivt og pålideligt vandtæt LED-armatur, som

tilbyder en fremragende lyskvalitet med en ensartet lysfordeling uden tydelige

striber eller farveforvrængning. Serien tilbyder opbygning i moduler, som gør det

nemt at udføre opgraderinger og vedligeholdelse. Det nye optiske system giver lys,

der ikke er forvrænget, samt forbedret visuel orientering, hvilket gør det ideelt til

almindelig industri, lagre og parkeringsområder. Serien giver også mulighed for flere

optikker, som sikrer en optimeret belysning til en lang række anvendelser. Til

industrielle anvendelser tilbyder PacificLED gen4 en åben produktarkitektur med

adgang til forkoblingskasse uden brug af værktøj samt et innovativt

endekappedesign med indbyggede stik til hurtig og nem installation. Den

individuelle monteringsklemme sikrer, at der ikke er små løse komponenter, som kan

påvirke den primære produktionsproces.

Fordele
• Højkvalitetsoptik med en pæn ensartet lysfordeling uden tydelige striber eller

farveforvrængning, hvilket giver forbedret visuel orientering

• Et stort udvalg af typer af spots, som giver den optimale belysning til en lang

række anvendelser

• Problemfri installation og vedligeholdelse med adgang til forkoblingskasse uden

brug af værktøj samt en endekappe med indbyggede stik
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Funktioner
• Stort udvalg af optikker (smal, bred, meget bred og opaliseret) og lumenpakker

med fremragende blændingskontrol

• Særdeles høj ydeevne, 140 lm/W

• IP66 – beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt

• GreenParking-systemet øger energieffektiviteten med automatisk dæmpning

• Livstid op til 100.000 timer ved L70B50, hvilket sikrer en længere brugslevetid

Anvendelsesområder
• Industriområder

• Lagre/distributionscentre

• Parkeringshuse

• Kølerum

Tilbehør
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