
StoreFlux – kraftig
LED effektbelysning,
som passer perfekt
ind i
butiksarkitekturen
StoreFlux gen3 rim

StoreFlux-gitterarmaturet kan udstyres med op til fire LED-moduler og et særligt

reflektorsystem, som giver lys i topkvalitet og får både butikken og varerne til at se

godt ud. Takket være kombinationen af flere LED-lyskilder med højt lysudbytte i det

samme armatur, kan der skabes strålende lyseffekter.StoreFlux har mindre

vedligeholdelse end CDM og større effektivitet end halogen.

Fordele
• PerfectAccent-reflektoren giver effektbelysning af høj kvalitet

• Tjener sig ind på kort tid sammenlignet med CDM-armaturer på grund af den høje

systemeffektivitet

• LED-teknologien sikrer effektiv og minimal vedligeholdelse

Funktioner
• Flere lyskilder til effektbelysning samlet i ét armatur (1, 2, 3 eller 4 LED-moduler)

• Højt lysudbytte: op til 3900 lm pr. modul (version med op til 3 hoveder)

• Version med og uden kant, mulighed for forskellige RAL-farvekombinationer

• Enkel installation og vedligeholdelse (separat installationsramme samt

udskiftelige LED-belysningsenheder og reflektorer)
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Anvendelsesområder
• Detailhandel, mode

• Hotel- og restaurationsbranchen

Specifikationer

Type GD601B (kant, version med ét hoved)

GD602B (kant, version med to hoveder)

GD603B (kant, version med tre hoveder)

GD604B (kant, version med fire hoveder på række)

GD605B (kant, version med fire hoveder placeret i firkant)

Lyskilde LED-modul, der ikke kan udskiftes

Effekt (pr. hoved) LED11S: 16.5 W

LED12S: 12.5 W

LED20S: 20 W

LED17S: 16 W

LED27S: 25 W

LED39S: 39 W

Spredningsvinkel LED12S/17S/27S/39S: 29 og 35º,

LED11S/20S: 10º

Lysstrøm (ved 3000 K) LED11S: 1100 lm

LED12S: 1.200 lm

LED20S: 2000 lm

LED17S: 1700 lm

LED27S: 2700 lm

LED39S: 3900 lm

Korreleret

farvetemperatur

2700, 3000 eller 4000 K og CrispWhite

Farvegengivelsesindeks 80

90 (lysfarve 930)

>95 (CRW)

Middeldriftslevetid

(L70B50)

70.000 timer

Middeldriftslevetid

(L80B50)

50.000 timer

Middeldriftslevetid

(L90B50)

25.000 timer

Fejlfrekvens i driver 1 % pr. 5.000 timer

Gennemsnitlig

omgivende temperatur

+25 ºC

Driftstemperaturområd

e

+10 til +35 ºC

Driver Separat

Netspænding 230 eller 240 V/50-60 Hz

Dæmpning DALI

Materiale Armaturhus: aluminium, stål

Frontglas: akryl

Farve Hvid (WH-WH)

Fås med forskellige farvekombinationer for armaturhus,

hoveder og kant (WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)

Optikafskærmning Akryl

Tilslutning Push-in-stik, 3-benet push-in-stik med "loop-through" (CU3),

5-benet push-in-stik med "loop-through" (CU5)

Udvalg af kabler 0,5 m kabel med 3-benet Wieland/Adels stik (CW); 0,5 m kabel

med 3-benet Wieland/Adels stik og lås (CW-L); 1 m kabel med

eksternt BST14 DALI stik (C1KBST2)

Vedligeholdelse Udskiftelige belysningsenheder og udskiftelig driver

Installation Fastgørelse med fjederbeslag

Bemærkninger: Den optiske enhed kan vippes 30º

Den optiske enhed kan drejes 360 grader

Versions

Zapuštěné vícezdrojové LED

svítidlo StoreFlux GD603B

s lemem
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Oplysninger om produktet

Set nedefra uden drivere Set oppefra uden drivere

Rotationssystem set fra siden
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