
ClearAccent -
Οικονομικό χωνευτό
σποτ LED
ClearAccent

Το ClearAccent είναι μια απλή σειρά χωνευτών σποτ η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την
αντικατάσταση των φωτιστικών που έχουν λαμπτήρες αλογόνου. Η ελκυστική τιμή του και η
υψηλή αναλογία lumen ανά watt διευκολύνουν την απόφαση για τη μετάβαση στο LED. Ο
συμπαγής σχεδιασμός του φωτιστικού, με ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης, είναι
κατάλληλος για ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι διαστάσεις της οπής στερέωσης πληρούν το
παλιό πρότυπο για φωτιστικά αλογόνου 68 mm, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα
αντικατάστασης. Χάρη στους βιδωτούς συνδέσμους, η εγκατάσταση είναι εύκολη και
ασφαλής. Τα σποτ αυτού του τύπου είναι πλήρως συμβατά με IC.

Οφέλη
• Ο πλέον εύκολος και οικονομικός τρόπος μετατροπής από φωτιστικά αλογόνου σε
προβολείς LED

• Μειωμένα λειτουργικά έξοδα: Εξοικονόμηση ενέργειας 90% και 10 φορές μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα κοινά φωτιστικά αλογόνου

• Το λιτό και απλό φινίρισμα διασφαλίζει τη διακριτική ενσωμάτωσή τους σε οποιοδήποτε
εσωτερικό

Χαρακτηριστικά
• Διατίθεται σε σταθερές ή ρυθμιζόμενες εκδόσεις
• 500 lumen με δέσμη 36 μοιρών
• Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος: 3000 και 4000 K

• Ενσωματωμένη διάταξη οδήγησης
• Συμβατό με τους περισσότερους ροοστάτες προηγούμενου άκρου
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Εφαρμογή
• Χώροι υποδοχής και φιλοξενίας
• Μικρά καταστήματα και γραφεία
• Διάδρομοι και ανελκυστήρες
• Τουαλέτες

Χαρακτηριστικά

Τύπος RS060B (χωνευτή, σταθερή επιτόπου έκδοση)

RS061B (χωνευτή, ρυθμιζόμενη επιτόπου έκδοση)

Τύπος οροφής Γύψινη οροφή (σανίδα)

Πηγή φωτός Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Ισχύς 6 W

Γωνία δέσμης 36°

Φωτεινή ροή 500 lm

Συσχετισμένη

θερμοκρασία χρώματος

3000 ή 4000 K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

> 80

Διατήρηση φωτεινής ροής

για μέση ωφέλιμη

διάρκειας ζωής* 50.000

ωρών

L65

Ποσοστό αστοχίας

εξοπλισμού ελέγχου για

μέση ωφέλιμη διάρκειας

ζωής 50.000 ωρών

7.5%

Απόδοση θερμοκρασίας

περιβάλλοντος Tq

+25 ºC

Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας

0 έως 40 ºC

Διάταξη οδήγησης Ενσωματωμένη

Τροφοδοσία ρεύματος/

Μεταφορά δεδομένων

Τροφοδοσία ρεύματος/Μεταφορά δεδομένων

Τάση δικτύου 230 ή 240 V / 50 - 60 Hz

Ρύθμιση έντασης Συμβατό με τους περισσότερους ροοστάτες αποκοπής φάσης,

προηγούμενου άκρου

Είσοδος συστήματος

ελέγχου

Δεν ισχύει

Επιλογές Σταθερή ή ρυθμιζόμενη έκδοση

Υλικό Στεφάνη: χυτό αλουμίνιο

Πίσω περίβλημα: πολυανθρακικό

Χρώμα Λευκό (WH)

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Πολυανθρακικό, διαφανές

Σύνδεση Ενσωματωμένα αρσενικά / θηλυκά βύσματα

Σύνδεσμος τριπλής ακίδας με διάταξη pull relief

Συντήρηση Κανένα

Εγκατάσταση Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης

Χωρίς δυνατότητα περάσματος καλωδίωσης

Η ρυθμιζόμενη έκδοση έχει δυνατότητα κλίσης 25°

Εξαρτήματα Κανένα

Versions

RS060B RS061B
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

ClearAccent-RS060B-DP02.tif ClearAccent-RS061B-DP01.tif

ClearAccent-RS061B-DP03.tif
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