
LED υψηλής απόδοσης,
γωνιωτό σποτ
LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό Gen1

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων όλο και περισσότερο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις
αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να διατηρούν τη συνήθη ποιότητα
φωτός, την ευελιξία στην αρχιτεκτονική ενοποίηση και τα κατάλληλα εφέ φωτισμού
προκειμένου να τραβούν την προσοχή των πελατών. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό,

χρειάζονται διαχρονικές λύσεις που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν στο
κατάστημά τους ιδέες που ξεχωρίζουν. Το LuxSpace Accent, το οποίο αποδίδει φως
υψηλής ποιότητας, ζωντανή δέσμη και εξαιρετική απόδοση φωτεινότητας, είναι η ιδανική
ενεργειακά αποδοτική λύση για τις απαιτητικές εφαρμογές των σημερινών
καταστημάτων.Διαθέτοντας έναν εξαιρετικά συμπαγή και διακριτικό παράγοντα σχήματος,

το LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό προσφέρει ισχυρή οπτική απόδοση, καθώς και
πλήρεις επιλογές στόχευσης. Για τα καταστήματα μόδας και τροφίμων, διατίθεται με ειδικές
αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED, για να εκτίθενται τα ρούχα και τα νωπά τρόφιμα σε
προσφορά υπό το καλύτερο δυνατό φως.

Οφέλη
• Πολύ συμπαγής εμφάνιση και αίσθηση
• Δυνατή απόδοση οπτικού συστήματος

Χαρακτηριστικά
• Συνδυασμός υψηλής ροής με πολύ μικρό περίβλημα με παθητική ψύξη
• Βελτιωμένοι ανακλαστήρες PerfectBeam

• Ειδικές αποχρώσεις φωτός και συνταγές LED

• Γωνία κλίσης 80°

Εφαρμογή
• Καταστήματα τροφίμων και μόδας

Χαρακτηριστικά
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Τύπος RS742B

Πηγή φωτός Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

Ισχύς NB (LED15S CRW): 26 W

NB (LED20S):25.5 W

MB, WB, VWB (LED12S): 6,6 έως 14,6 W (ανάλογα με το χρώμα

φωτός)

MB, WB, VWB (LED17S): 13 έως 21 W (ανάλογα με το χρώμα

φωτός)

MB, WB, VWB (LED19S FMT-ροζέ): 31 W

MB, WB, VWB (LED26S FMT-ροζέ): 49,5 W

MB, WB, VWB (LED27S): 21 έως 51 W (ανάλογα με το χρώμα

φωτός)

MB, WB, VWB (LED39S): 31 έως 38,5 W (ανάλογα με το χρώμα

φωτός)

Γωνία δέσμης NB (10º)

MB (28º, ±2º, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος)

WB (36º, ±2º, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος)

VWB (60º, ±2º, ανάλογα με το πακέτο φωτεινής ισχύος)

LIN (οβάλ φακός)

Φωτεινή ροή NB (LED15S CRW): 1550 lm

NB (LED20S):2000 έως 2400 lm (ανάλογα με το χρώμα φωτός)

MB, WB, VWB (LED12S): 1200 lm

MB, WB, VWB (LED17S): 1700 lm

MB, WB, VWB (LED19S FMT-ροζέ): 1900 lm

MB, WB, VWB (LED26S FMT-ροζέ): 2600 lm

MB, WB, VWB (LED27S): 2700 lm

MB, WB, VWB (LED39S): 3900 lm

Συσχετισμένη

θερμοκρασία χρώματος

2700, 3000, 4000 K

Δείκτης χρωματικής

απόδοσης

80

90

Διατήρηση φωτεινής ροής

για μέση ωφέλιμη

διάρκειας ζωής* 50.000

ωρών

L80

Ποσοστό αστοχίας

εξοπλισμού ελέγχου για

μέση ωφέλιμη διάρκειας

ζωής 50.000 ωρών

5%

Απόδοση θερμοκρασίας

περιβάλλοντος Tq

+25 ºC

Εύρος θερμοκρασιών

λειτουργίας

+10 έως +35 ºC

Διάταξη οδήγησης Ενσωματωμένη

Τάση δικτύου 230 ή 240 V / 50 - 60 Hz

Ρύθμιση έντασης DALI

Υλικό Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο

Κάλυμμα φωτός: ακρυλικό ή γυαλί

Οπτικό σύστημα: πλαστικό

Χρώμα Μαύρο (BK, RAL9004)

Λευκό (WH, RAL9003)

Γκρι, (SI, RAL9006)

Τα υπόλοιπα χρώματα RAL διατίθενται κατόπιν αιτήματος

Κάλυμμα οπτικού

συστήματος

Καμπύλο γυαλί (στενή δέσμη)

Ακρυλικό(άλλες δέσμες)

Σύνδεση Κουμπωτό βύσμα (PI) ή βύσμα με διάταξη pull relief (PIP)

Κουμπωτό βύσμα Wieland/Adels με 3πολικό σύνδεσμο (και

2πολικό σύνδεσμο για το σήμα ελέγχου) (W)

Εγκατάσταση Στερέωση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης

Versions

LuxSpace Accent Compact G3

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό Gen1
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-

Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις

5.000 ώρες

0,05 %

 
Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +10 to +40 °C

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Ναι

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Ναι

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220 to 240 V

 
Γενικές πληροφορίες
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής 120 °

Λυχνιολαβή -

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

Τύπος καλύμματος/φακού οπτικού

συστήματος

No

μετασχηματιστής, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Σύστημα ελέγχου -

Εξαρτήματα αντανάκλασης No

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση 650/5

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Αριθμός πηγών φωτός 1

Τύπος οπτικού συστήματος MB

Κωδικός ονομασίας σειράς RS742B

Σήμανση UL Ναι

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.43, 0.40) SDCM

<3

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥90

Ανοχή φωτεινής ροής +/-10%

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα White

Γενικές πληροφορίες
Order Code Full Product Name Κωδικός σειράς λαμπτήρων

41163300 RS742B LED27S/PC930 PSU-E MB WH LED27S

41164000 RS742B LED39S/PC930 PSU-E MB WH LED39S

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό Gen1
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Order Code Full Product Name

Αρχική απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή ροή

Αρχική ισχύς

εισόδου

41163300 RS742B LED27S/

PC930 PSU-E MB

WH

90 lm/W 2700 lm 30 W

Order Code Full Product Name

Αρχική απόδοση

φωτιστικού LED

Αρχική

φωτεινή ροή

Αρχική ισχύς

εισόδου

41164000 RS742B LED39S/

PC930 PSU-E MB

WH

95,1219512195122 lm/W 3900 lm 41 W

LuxSpace Accent Compact, γωνιωτό Gen1
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