Lighting

LuxSpace Mini,
recesses– yüksek
verimlilik, görsel
konfor ve şık tasarım
LuxSpace Mini, recessed
Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme
maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da etkiliyor. Bu
nedenle enerji tasarrufu bir önceliktir. Ancak bunun, daha üretken olmak için iyi bir
ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alışveriş deneyimlerinden keyif almak
isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkisinin olmaması gerekir. LuxSpace,
aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik,
ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm
uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için pek çok seçeneği de mevcuttur.

Faydaları
• Yumuşak, doğal bir ışık yaratır, görsel konfor sağlar
• İnce ve dar çerçevesi sayesinde tavan ile mükemmel entegrasyon; çerçevesiz
versiyon alçı tavan için idealdir

Özellikler
• Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, desenli, mat ve beyaz
• Yükseklikler: derinlik (UGR 19'a kadar), düşüklük(UGR 22'ye kadar)
• Çerçeve renkleri: Tam parlak metalik, beyaz (RAL9003), gri, siyah (RAL9004)
standart olarak (isteğe bağlı başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
• Çerçevesiz versiyonu mevcuttur
• DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uyumludur (opsiyonel)
• Birden çok ek seçenek: PG ve PGO (IP54 ön yüzey), acil durum aydınlatması (tek
pille 3 saat), Eca ve B2ca kablosu ve konnektörü seçenekleri, dahili kablolama
• Işık rengi: 830, 840, 927, 930 ve 940 (CRI90 modelleri isteğe bağlı olarak sunulur)
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Uygulama
• Ofisler
• Perakende sektörü
• Hastaneler
• Oteller
• Havaalanları

şartlar
Tip

DN560B (alçak, gömülü model)

Dimleme

DALI dim edilebilir (PSED-E)

DN561B (derin gömülü model)

Seçenekler

Acil durum aydınlatması 3 saat (EL3)

Tavan türü

Alçı (alçıpan) tavan

Koruma camı (PG ya da PGO, IP54 ön yüzey)

Işık kaynağı

Değiştirilemez LED modülü

Dahili kablolama

Güç

8 veya 11.2 W

Çerçevesiz alçı tavan modeli

Işık akısı

780-1200 lm

Askılı camlar: opal (SG-O), buzlu daire (SG-FRC) ve buzlu halo

Renk Sıcaklığı

2700, 3000 veya 4000 K

halka (SG-HR-FR)

Renksel Geriverim

> 80

İndeksi

90 (3000 K olarak mevcuttur)

Ortalama kullanım

70.000 saat

Harici ya da takma 3-kutuplu Wieland/Adels konektör
Malzeme

Reflektör: plastik, alüminyum kaplama (yüksek düzeyde parlak

ömrü L70B50
Ortalama kullanım

ve yüzeyli optikler)
50.000 saat

Renk

25.000 saat

Optik sistem

ömrü L80B50
Ortalama kullanım

Çerçeve: beyaz (RAL 9010), gri (RAL 9006 benzeri), siyah (RAL
9005) ya da yüksek parlak metal

ömrü L90B50
Ortalama ortam

Muhafaza ve çerçeve: alüminyum

Tam parlak ayna (C)
Mat ayna (M)

25 ºC

Kaplamalı yansıtıcı (F)

sıcaklığı

Beyaz reflektör (WR)

Çalışma sıcaklığı aralığı +10 ila +40 ºC

Bağlantı

İtmeli veya çekerek çıkarmalı konektör

Sürücü

Ayrı

Kurulum

Sabitleme yaylı tutucularla yapılır

Şebeke voltajı

230 veya 240 V / 50-60 Hz

Açıklamalar

Harici sürücü dahildir

aksesuarlar
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Ochranné sklo

Ochranné sklo, opálové

Ordercode 93777700

Ordercode 93778400
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