
Kompakt og
energibesparende LED
spot
StoreFit

Detailhandelen søger løbende måder at reducere den miljømæssige påvirkning og

energiomkostningerne på. Med ST210 kan traditionelle CDM-armaturer nemt

udskiftes med LED, hvilket leder til et signifikant lavere strømforbrug. Det

underspillede og kompakte design reducerer produktets synlighed i butikken og

fjerner ikke kundernes opmærksomhed fra varerne. Som en budgetvenlig LED-

projektør giver denne spot dig mulighed for at reducere strømforbruget med det

samme.

Fordele
• Det lille spothoved gør designet meget diskret

• Perfekt LED-erstatning til traditionelle CDM-armaturer

• Lav startinvestering

Funktioner
• Op til 3900 lm
• Vælg mellem en hvid eller sort finish (ST201T og ST210Y)

• Fås i 3000 K, 4000 K og PremiumWhite 3000 K

• Mulighed for mellembred eller bred strålereflektor

Anvendelsesområder
• Nærbutikker

• Supermarkeder og købmandsbutikker

• Modebutikker
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Advarsler og sikkerhed
• Rengøring af optikken bør kun udføres med trykluft. Berøring af LED eller reflektor er forbudt.

• Produktet være slukket og nedkølet under vedligeholdelse

• Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er

varmt.

Versions

StoreFit ST210Y StoreFit ST210Y on Coreline trunking

Målskitse

StoreFit
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Generelle oplysninger

Driver inkluderet Ja

Udskiftelig lyskilde Nej

Antal forkoblingsenheder 1 enhed

Produktseriekode ST210T

 
Lysteknisk

Lyskildens spredningsvinkel 120 °

Optiktype Bred stråle

 
Drift og el

Indgangsspænding 220 til 240 V

 
Temperatur

Omgivende temperaturområde -10 til +35 °C

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse I

ENEC-mærke ENEC-mærke

Mærke for brændbarhed -

Glødetrådstest Temperatur 650

°C, varighed 30 s

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance +/-10%

 
Anvendelsesbetingelser

Maksimalt dæmpningsniveau Ikke relevant

Velegnet til tilfældigt skift Ikke relevant

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code Full Product Name Indledende kromaticitet

98263800 ST210T 27S/830 PSU WB BK (0.4338, 0.4030) SDCM <3

98271300 ST210T 27S/840 PSU WB BK (0.3818, 0.3797) SDCM <3

98261400 ST210T 27S/830 PSU WB WH (0.4338, 0.4030) SDCM <3

98269000 ST210T 27S/840 PSU WB WH (0.3818, 0.3797) SDCM <3
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