Lighting

StyliD — rodzina
najbardziej
energooszczędnych
opraw dla sklepów
StyliD
Właściciele sklepów borykają się z problemem wciąż rosnących kosztów energii.
Jednocześnie muszą zachować dotychczasową jakość oświetlenia, elastyczność w
integrowaniu elementów architektury i efekty świetlne pozwalające przyciągnąć
uwagę klientów. Potrzebują też rozwiązań, które będą przyszłościowe i umożliwią
budowanie konfiguracji oświetlenia optymalnych dla różnych towarów. Oprawy
StyliD spełniają wszystkie te wymagania. Emitują one wysokiej jakości światło w
postaci mocnej i nasyconej wiązki przy doskonałej skuteczności świetlnej. To
doskonały, energooszczędny produkt dla wymagających właścicieli współczesnych
sklepów detalicznych. Projektor występuje w wersjach przeznaczonych do wielu
różnych zastosowań, w tym m.in. do oświetlania żywności w supermarketach jak
również w wersji CrispWhite do oświetlenia ubrań w salonach mody.

Korzyści
• Zainspiruj klientów światłem o wysokiej jakości
• Dyskretne wzornictwo oprawy oświetleniowej doskonale komponuje się z
wystrojem wnętrza
• Dobra wydajność energetyczna (porównywalna z oprawą CDM Elite), a
jednocześnie znacznie dłuższy czas użytkowania i zwrot z inwestycji w ciągu
trzech lat
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Cechy
• Skuteczność rzędu 100 lm/W dzięki odbłyśnikom o bardzo wysokim
współczynniku LOR (90%)
• Strumień świetlny od 1200 do 4900 lm, co odpowiada lampie CDM 20/35/50/70
W rodziny MASTERColour Elite
• Wybór temperatur barwowych: 2700, 3000 i 4000 K
• Wskaźnik oddawania barw 80 i 90
• Dostępne optyki wąska, średnia, szeroka, bardzo szeroka i owalna
• System pasywnego chłodzenia oprawy do 4000 lm
• Wersje ściemniane opraw.
• Bogaty wybór akcesoriów (raster typu „plaster miodu”, osłona do opraw)

Zastosowanie
• Sklepy: odzieżowe i spożywcze

Specyfikacje
Typ

ST730T (wersja Mini do montażu na 3-obwodowym

barwa źródła światła

827, 830, 840, 930

szynoprzewodzie)

Temperatura barwowa

2700, 3000 lub 4000 K

ST730C (wersja Mini z adaptorem do montażu bezpośredniego

Współczynnik

80

na suficie)

oddawania barw

90

ST740T (wersja Compact do montażu na 3-obwodowym

> 95

szynoprzewodzie)

Standardowe

ST740C (wersja Compact z adaptorem do montażu

odchylenie zgodności

bezpośredniego na suficie)

kolorów

Źródło światła

Niewymienny moduł LED

Średni okres trwałości

Moc

Wersje Mini

użytkowej L70B50

- NB (LED11S): 15–18 W (zależnie od barwy światła)

Średni okres trwałości

- MB, WB (LED12S): 12–16 W (zależnie od barwy światła)

użytkowej L80B50

Wersje Compact

Średni okres trwałości

- NB (LED20S): 27 W

użytkowej L90B50

- MB, WB (LED17S): 16–20 W (zależnie od barwy światła)

Średnia temperatura

- MB, WB (LED27S): 25–32 W (zależnie od barwy światła)

otoczenia

- MB, WB (LED39S): 39 W

Zakres temperatur

Kąt rozsyłu wiązki

NB (10º)

pracy

światła

MB (28-24-30º)

3 (z tolerancją +/- 0,005 przy pomiarze punktu barwowego)

70 tys. godzin

50 000 godzin

25 000 godzin

+25ºC

Od +10°C do +35°C

WB (36-34-37º)
LIN (owalna soczewka)
Strumień świetlny

Wersje Mini
- NB (LED11S): 1000 lm
- MB, WB (LED12S): 1200 lm
Wersje Compact
- NB (LED20S): 1600–2100 lm (zależnie od barwy światła)
- MB, WB (LED17S): 1600–1800 lm (zależnie od barwy światła)
- MB, WB (LED27S): 2500–2900 lm (zależnie od barwy światła)
- MB, WB (LED39S): 3200–4200 lm

Specyfikacje
Wskaźnik awaryjności

1% na 5000 godzin

Napięcie sieciowe

230 lub 240 V/50–60 Hz

sterownika
Zasilacz

Wbudowany
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Zmiana natężenia

Brak możliwości przyciemniania (PSE z opcją oświetlenia

strumienia świetlnego

awaryjnego, PSU bez opcji oświetlenia awaryjnego)

Klosz

Klosz akrylowy (do innych wiązek)

Przez protokół DALI (PSED z opcją oświetlenia awaryjnego,

Materiał

Instalacja

Złączka na szynoprzewód (3C dla szynoprzewodu ze stałym

PSU bez opcji oświetlenia awaryjnego)

oświetleniem lub 5C6 dla szynoprzewodu z DALI)

Puszka osprzętu: tworzywo sztuczne

Bezpośrednio na suficie; adaptor do montażu bezpośredniego

Głowica i radiator: odlew aluminiowy

z punktem przyłączeniowym (BA)

Pokrywa przednia: akryl lub szkło
Kolor

Szkło (do wiązki wąskiej)

Akcesoria

Czarny (BK, RAL9004)

Plaster miodu (HC)
Osłona przeciwolśnieniowa (GS)

Biały (WH, RAL9003)
Czarno-biały (WH-BK, korpus głowicy i przednia puszka
zasilacza: biały, radiator i boczna puszka zasilacza: czarny)
Aluminium szczotkowane — czarne (ALU-BK, korpus głowicy i
przednia puszka zasilacza: aluminium szczotkowane; radiator i
boczna puszka zasilacza: czarny)
Srebrno-czarny (SI-BK, korpus głowicy i przednia puszka
zasilacza: RAL 9006 szary, metalizowany; radiator i boczna
puszka zasilacza: czarny)
Inne kolory RAL dostępne na zamówienie

Akcesoria
Osłona przeciwolśnieniowa
Kod zamówieniowy
Kod zamówieniowy

910500454754, 910500454756

910500454753, 910500454755,
910500454757

Polar Wide Diagrams

IFPS_ST530C 1xLED7S/840 MB GC +ST530Z

IFPS_ST530C 1xLED7S/827 MB GC +ST530Z

IFPS_ST530C 1xLED7S/830 MB GC +ST530Z

HC-Polar Normal (separate)

GS-Polar Normal (separate)

GS-Polar Normal (separate)
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www.lighting.philips.com
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