Lighting

LuxSpace square,
recessed – yüksek
verim, görsel konfor
ve şık tasarım
LuxSpace square, recessed
Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme
maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da kapsıyor. Bu
nedenle enerji tasarrufu bir öncelik, ancak bunların çalışanların verimi üzerinde
olumsuz bir etkiye yol açmaması gerekiyor, çalışanlar daha üretken olmak için hoş
bir ortama ihtiyaç duyuyor ve müşteriler alış veriş deneyiminden keyif almak istiyor.
LuxSpace, aydınlatma performansını (renk geriverimi ve renk eş yayılımı)
etkilemeden mükemmel verim, ışık konforu ve tasarım kombinasyonu sunuyor.
Uygulama fark etmeksizin istenen ortamı oluşturmak için çeşitli seçenekler sunuyor.

Faydaları
• Sınıfının en iyisi verimlilik
• Yumuşak, doğal bir ışık yaratır, görsel konfor sağlar
• İnce, dar çerçeve sayesinde tavan ile mükemmel entegrasyon; alçı tavan için
çerçevesiz versiyon idealdir

Özellikler
• Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, kaplamalı, mat ve beyaz
• Çerçeve renkleri: Yüksek parlak metalize, beyaz (RAL9010), gri, siyah (RAL9004)
standart olarak (istek üzerine başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
• Çerçevesiz versiyonu mevcuttur
• DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uyumludur
• Birden çok ek seçenek: acil durum aydınlatması (tek pil 3 saat), dahili kablolama
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LuxSpace square, recessed

Uygulama
• Ofisler
• Perakende sektörü
• Hastaneler
• Oteller
• Havaalanları

şartlar
Tip

DN572B (kare, gömülü model)

Tavan türü

Alçı (alçıpan) tavan

Seçenekler

Dahili kablolama

Tavan ızgarası

200 x 200 mm

Çerçevesiz alçı tavan modeli

Işık kaynağı

Değiştirilemez LED modülü

Güç

11, 18 veya 22 W

Işık rengi

830, 840, 930 ve 827

Renksel Geriverim

> 80

İndeksi

90 (3000 K olarak mevcuttur)

Ortalama yararlı ömür

70.000 saat

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

ve yüzeyli optikler)
Renk

İstek üzerine temin edilebilen diğer RAL renkleri
50.000 saat

Optik sistem

Tam parlak ayna (C)
Mat ayna (M)

25.000 saat

Kaplamalı yansıtıcı (F)

L90B50
Ortalama ortam

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

L80B50
Ortalama yararlı ömür

Muhafaza ve çerçeve: alüminyum
Reflektör: plastik, alüminyum kaplama (yüksek düzeyde parlak

L70B50
Ortalama yararlı ömür

Acil durum aydınlatması 3 saat (EL3)

Beyaz reflektör (WR)
25 ºC

Bağlantı

sıcaklığı

İtmeli veya çekerek çıkarmalı konnektör
Birden fazla kablo ve fiş mevcuttur

Çalışma sıcaklığı aralığı +10 ila +40 ºC

Kurulum

Sabitleme yaylı tutucularla yapılır

Sürücü

Harici

Açıklamalar

Harici sürücü dahildir

Şebeke voltajı

230 veya 240 V / 50-60 Hz

Dimleme

DALI dimleme (PSED-E)

Dahili kablolama mümkündür
Açıklamalar

Harici sürücü dahildir

ÜRÜN BİLGİLERİ
Tavan tasarımını geliştiren,
yumuşatılmış köşeler, paralel
hatlarRounded corners and
parallel lines enhance your ceiling
design
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Polar Wide Diagrams

IFPS_DN572B PSE-E 1xLED12S/830 C-Polar

IFPS_DN572B PSE-E 1xLED12S/840 C-Polar

IFPS_DN572B PSE-E 1xLED20S/830 C-Polar

Normal (separate)

Normal (separate)

Normal (separate)

IFPS_DN572B PSE-E 1xLED24S/830 C-Polar

IFPS_DN572B PSE-E 1xLED24S/930 C-Polar

Normal (separate)

Normal (separate)
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