Lighting

StyliD Fresh Food –
Rafturile prind viaţă
StyliD Fresh Food
Comercianţii trebuie să lupte tot mai mult cu preţurile în creştere la energie. În
acelaşi timp, ei trebuie să menţină iluminatul de înaltă calitate, pentru a putea capta
atenţia clienţilor, precum şi flexibilitate în integrarea arhitecturală. Magazinele
alimentare doresc, în general, surse de lumină superioare, care iluminează
galantarele de alimente proaspete în cel mai proaspăt mod posibil, făcând
alimentele atractive şi menţinând atmosfera luminoasă atrăgătoare şi primitoare.
Atunci când este preferată o ambianţă luminoasă caldă, Fresh Food Champagne
este soluţia LED perfectă pentru a ilumina fructe, legume, brânză, pâine şi produse
de patiserie. Fresh Food Rose este soluţia perfectă cu lumină caldă pentru
galantarele de carne, intensificând roşeaţa cărnii şi încetinind decolorarea cărnii
tranşate. Atunci când este preferată o ambianţă luminoasă mai strălucitoare sau mai
naturală, Fresh Food Authentic White este recomandată pentru fructe, legume,
brânză, pâine şi produse de patiserie. Fresh Food Meat creează cel mai bun mediu
de lumină pentru intensificarea culorii cărnii într-un mediu mai rece.

Beneficii
• Fresh Food Champagne oferă o ambianţă luminoasă caldă, care intensifică
culoarea fructelor, a legumelor, a brânzeturilor şi a pâinii
• Fresh Food Meat oferă un mediu cu lumină naturală mai rece pentru intensificarea
culorii roşii a cărnii

Caracteristici
• Redare superioară a culorii
• Spectre speciale adaptate cerinţelor specifice ale galantarelor cu alimente
proaspete
• Reglarea intensităţii luminoase DALI pentru a regla lumina exact la nivelul dorit
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Cerere
• Măcelăriile şi galantarele de carne din supermarketuri
• Brutăriile şi galantarele de pâine din supermarketuri
• Magazine de fructe şi legume şi galantare din supermarketuri

Specificaţii
Tipul

ST740T (compact, versiune pe şină cu 3 circuite), culoare sursă

Temperatură de culoare 2.500 K (culoare lumină CH)

de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne

corelată

3.000 K (culoare lumină FMT)

(CH)

Indice de redare a

80 (pentru FMT)

ST740C (compact, versiune placă), culoare sursă de lumină

culorii

90 (pentru CH)

Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)

Abaterea standard la

3

ST750T (performance, versiune pe şină cu 3 circuite), culoare

potrivirea culorilor

sursă de lumină Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food

Viaţă utilă medie

Champagne (CH)

L70B50

ST750C (performance, versiune placă), culoare sursă de lumină

Viaţă utilă medie

Fresh Food Meat (FMT) sau Fresh Food Champagne (CH)

L80B50

Sursa de lumină

Modul LED nesubstituibil

Viaţă utilă medie

Putere

Variante Compact: 31 W (LED17S, culoare lumină CH), 36 W

L90B50

(LED19S, culoare lumină FMT)

Temperatură

Variante Performance: 47 W (LED26S, culoare lumină FMT), 49

ambientală medie

70.000 de ore

50.000 de ore

25.000 de ore

+25 ºC

W (LED27S, culoare lumină CH)

Rată de defectare

Unghi de distribuţie

Variante Compact: MB (25º), WB (35º)

balast

1 % per 5.000 ore

luminoasă

Variante Performance: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

Interval temperatură de între +10 şi +35 ºC

Flux luminos

Variante Compact: 1.700 lm (pentru LED17S, culoare lumină CH),

funcţionare

1.900 lm (pentru LED19S, culoare lumină FMT)
Variante Performance: 2.600 lm (pentru LED26S, culoare
lumină FMT, 2.700 lm (pentru LED27S, culoare lumină CH)

Specificaţii
Balast

Încorporat

Tensiunea reţelei

230 sau 240 V/50 – 60 Hz

Opţiuni de reglare a

Fără reglarea intensităţii luminoase (PSU)

intensităţii luminoase

Reglarea intensităţii luminoase DALI (PSD)

Material

Cutie echipament: plastic

Capac optic

Şir liniar de lentile, formă ovală (LIN)
Conectare

Pe o şină cu 3 circuite (3C sau 5C6)
Direct pe tavan; placă cu punct de conectare (BA)

Accesorii

Cap şi radiator termic: aluminiu turnat sub presiune

Reflector fagure (HC)
Reflector anti-orbire (GS)

Capac frontal: fibră acrilică sau sticlă
Culoarea

Capac din fibră acrilică (AC)

Observaţii

Fresh Food Champagne (CH) este „reţeta” de lumină dedicată

Negru (BK, RAL9004)

pâinii şi produselor de patiserie, fructelor şi legumelor. Aceasta

Alb (WH, RAL9003)

aduce o ambianţă tradiţională caldă.

Alb-negru (WH-BK, carcasă cap şi cutie balast faţă: alb, radiator

Fresh Food Meat (FMT) este o „reţetă” de lumină dedicată

şi cutie balast laterală: negru)

galantarelor de carne. Aceasta crează un mediu cu lumină rece

Aluminiu finisat-negru (ALU-BK, carcasă cap şi cutie balast faţă:

naturală.

aluminiu finisat; radiator termic şi cutie balast laterală: negru)
Argintiu-negru (SI-BK, carcasă cap şi cutie balast faţă: gri
metalizat RAL 9006; radiator termic şi cutie balast laterală:
negru)
Alte culori RAL sunt disponibile la cerere

Product family leaflet, 2019, Mai 17

2

Informatie ce poate fi modificată

StyliD Fresh Food

Versions
Proiector StyliD Fresh Food
ST740T cu montaj pe şină, cu sursă
de lumină LED, variantă Compact

Detalii produs
Vedere descompusă
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