Lighting

Vaya Cove LP G2 Λύση κρυφού φωτισμού
χαμηλού προφίλ με
υψηλή απόδοση και
δυνατότητα ρύθμισης της
έντασης για καθαρά εφέ
λευκού φωτισμού
Vaya Cove LP G2
Το Vaya Cove LP G2 είναι ένα αξιόπιστο, οικονομικό φωτιστικό LED που προφέρει καθαρό
λευκό φωτισμό για εφαρμογές εσωτερικών χώρων. Σχεδιασμένο για γραμμικό κρυφό
φωτισμό και εφαρμογές φωτισμού ανάδειξης, αυτό το φωτιστικό έχει πολύ χαμηλό προφίλ
και ενσωματωμένα βύσματα για να ελαχιστοποιεί τη σκίαση της υποδοχής. Το Vaya Cove
LP διαθέτει σύστημα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή ρύθμισης της έντασης του
φωτισμού μέσω της χρήσης οποιουδήποτε τυπικού χειριστηρίου 0-10 V ή του χειριστηρίου
ρύθμισης έντασης DALI.

Οφέλη
• Συνάφεια χρωμάτων και φωτός
• Ευελιξία στα μήκη και την CCT
• Διακριτική εγκατάσταση χάρη στο χαμηλό προφίλ
• Πολλές επιλογές ρύθμισης έντασης φωτισμού και ενσωμάτωσης
• Υψηλός βαθμός εξοικονόμησης ενέργειας
• Εύκολη εγκατάσταση
• Ανθεκτικό περίβλημα
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Vaya Cove LP G2

Χαρακτηριστικά
• Απόδοση φωτιστικού 100lm/W

Εφαρμογή
• Καταστήματα
• Χώροι φιλοξενίας
• Γραφείο

Χαρακτηριστικά
Τύπος

SM452L (έκδοση φωτός λευκού χρώματος)

Διάταξη οδήγησης

Ανεξάρτητο

Πηγή φωτός

Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Τροφοδοσία ρεύματος/

Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης Philips Xitanium 100W 24V DC

Ισχύς

2,75W / 30cm

Μεταφορά δεδομένων

Γωνία δέσμης

110º

Τάση δικτύου

24V DC

Φωτεινή ροή

274lm / 30cm (3000K)

Ρύθμιση έντασης

Μέσω μονάδας ρύθμισης έντασης

279lm / 30cm (4000K)

Είσοδος συστήματος

0-10V / 1-10V ή DALI ή DyNet / DMX

2200, 2700, 3000, 4000 ή 5000K

ελέγχου

Συσχετισμένη
θερμοκρασία χρώματος

Υλικό

Πολυανθρακικό, εξελασμένο

Δείκτης χρωματικής

80

Χρώμα

Λευκό (WH)

απόδοσης

3SDCM

Κάλυμμα οπτικού

Φακός, διαφανής

Διατήρηση της φωτεινής

60.000 ώρες

συστήματος

ροής - L70B50
Διατήρηση της φωτεινής

Σύνδεση

Ενσωματωμένα αρσενικά / θηλυκά βύσματα

60.000 ώρες

Συντήρηση

Οπτική μονάδα με στεγανοποίηση, δεν απαιτείται εσωτερικός

56.000 ώρες

Εγκατάσταση

ροής - L80B50
Διατήρηση της φωτεινής

καθαρισμός

ροής - L90B50
Εύρος θερμοκρασιών

Κλιπ για επιφανειακή τοποθέτηση
Με δυνατότητα περάσματος καλωδίωσης

-20 έως +50ºC

λειτουργίας

Versions
Vaya Cove LP G2 - SM452L 3000
24V L300 CE UL
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Vaya Cove LP G2

Λεπτομέρειες για το προϊόν
IPDP_SM440Li_0001-Detail

Vaya Cove LP G2 White Closeup
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