Lighting

StyliD - energieffektiv
butiksbelysning
StyliD
Återförsäljare kämpar med ständigt stigande energipriser samtidigt som de måste
behålla god ljuskvalitet, hög flexibilitet i den arkitektoniska integreringen och rätt
ljuseffekter för att fånga kundernas uppmärksamhet. Sist men inte minst vill man
även ha framtidssäkrade lösningar som låter dem införa butikskoncept som skiljer
dem från mängden. Med ljus av hög kvalitet, kraftig ljuskägla och enastående
ljusutbyte är StyliD den perfekta energieffektiva lösningen för dagens krävande
butiksmiljöer. Den kan användas för en mängd olika krävande användningsområden,
t ex Crisp White för modebutiker och Fresh Food för matbutiker. StyliD-familjen ger
passiv nedkylning av hela serien vilket bidrar till snabbare återbetalning.

Fördelar
• Locka till dig kunderna med vacker belysning av hög kvalitet
• Armaturen smälter diskret in i inredningen
• Lika god energiprestanda som CDM Elite, men med längre livslängd och en
återbetalningstid på endast tre år

Funktioner
• Hi-LOR-reflektorer (90 %) ger effektivitet på upp till 110 lm/W
• Ljusflöde från 1 200 lm till 4 900 lm, motsvarande CDM 20/35/50/70 W
MASTERColour Elite
• Urval av färgtemperaturer: 2 700, 3 000 och 4 000 K
• Färgåtergivningsindex: 80 och 90
• Finns som smal-, medel-, bred-, mycket bred- eller ovalstrålande
• Passiv kylning upp till 4 000 lm
• Dimbara utföranden
• Tillbehör (rutraster, kon)

Användning
• Butiker: mode- och livsmedelsbutiker
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StyliD

specifikationer
Armatur

ST730T (mini, utförande för 3C-skena)

Ljusflöde

Mini-utföranden

ST730C (mini, utförande för basplatta)

- NB (LED11S): 1 000 lm

ST740T (kompakt, utförande för 3C-skena)

- MB, WB (LED12S): 1 200 lm

ST740C (kompakt, utförande för basplatta)

Kompaktutföranden

ST750T (performance, utförande för 3C-skena)

- NB (LED20S): 1 600 till 2 100 lm (beroende på ljusfärg)

ST750C (performance, utförande för basplatta)

- MB, WB (LED17S): 1 600 till 1 800 lm (beroende på ljusfärg)

Ljuskälla

Icke utbytbar LED-modul

- MB, WB (LED27S): 2 500 till 2 900 lm (beroende på ljusfärg)

Effekt

Mini-utföranden

- MB, WB (LED39S): 3 200 till 4 200 lm

- NB (LED11S): 15 till 18 W (beroende på ljusfärg)

Färgtemperatur

827, 830, 840, 930

- MB, WB (LED12S): 12 till 16 W (beroende på ljusfärg)

Korrelerad

2 700, 3 000 eller 4 000 K

Kompaktutföranden

färgtemperatur

- NB (LED20S): 27 W

Färgåtergivningsindex

- MB, WB (LED17S): 16 till 20 W (beroende på ljusfärg)

90

- MB, WB (LED27S): 25 till 32 W (beroende på ljusfärg)

>95

- MB, WB (LED39S): 39 W

Färgmatchning med

- Performance-utföranden

standardavvikelse

- NB (LED40S): 55 W

Medellivslängd L70B50 70 000 timmar

- MB, WB, LIN (LED27S): 24 till 31 W

Medellivslängd L80B50 50 000 timmar

- MB, WB, VWB, LIN (LED39S): 35 till 46 W (beroende på

Medellivslängd L90B50 25 000 timmar

ljusfärg)

Genomsnittlig

- MB, WB, VWB, LIN (LED49S): 47 till 56 W (beroende på

3 (med en tolerans av +/–0,005 vid färgpunktsmätning)

+25 ºC

omgivningstemperatur

ljusfärg)
Spridningsvinkel

80

Temperaturintervall vid +10 till +35 ºC

Mini- och kompaktutföranden

drift

NB (10º)
MB (28-24-30º)
WB (36–34–37º)
LIN (oval lins)
Performance-utföranden
NB (15°)
MB (21°, +/- 2 grader beroende på ljusflöde)
WB (30°, +/- 2 grader beroende på ljusflöde)
VWB (53°, +/- 2 grader beroende på ljusflöde)
WB LIN (WB + oval lins): 29 x 51°
VWB LIN (VWB + oval lins): 46 x 60°

specifikationer
Driftdonsbortfall

1 % per 5 000 timmar

Driftdon

Inbyggt

Vit (WH, RAL9003)

Nätspänning

230 eller 240 V AC/50–60 Hz

Vitt–Svart (BK-WH), huvudarmatur och främre driverbox: vitt,

Dimning

Ej dimbar (PSE när nödbelysning ingår, PSU när nödbelysning

kyldon och sidodriverbox svart)

inte ingår)

Borstad aluminium–svart (ALU-BK), huvudarmatur och främre

DALI-dimning (PSED när nödbelysning ingår, PSU när

driverbox: borstad aluminium, kyldon och sidodriverbox svart)

nödbelysning inte ingår)

Silver–Svart (SI-WH), huvudarmatur och främre driverbox: RAL

Driftdon: plast

9006 gråmetallic, kyldon och sidodriverbox svart)

Material

Färg

Lamphuvud och kyldon: pressgjutet aluminium

Svart (BK, RAL9004)

Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan

Frontskydd: akryl eller glas

Glas

Glas (för smalstrålande)
Akrylskydd (för andra ljusfördelningar)

Installation

Anslutningsskena (3C för fast skena eller 5C6 för DALI-skena)
Direkt i tak: bottenplatta med anslutningspunkt (BA)
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StyliD

Tillbehör

Avbländare (GS)

Rutraster (HC)

Tillbehör
Blendschutz
Ordercode 24040300
Ordercode 24041000

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)

© 2020 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller
fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på
användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt
erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Alla

www.lighting.philips.com

varumärken tillhör Signify Holding eller deras respektive ägare.

2020, Juli 10 - data som kan komma att ändras

