
Φωτισμός εξαιρετικής
ποιότητας και υψηλής
απόδοσης
Pacific LED gen4

Το PacificLED gen4 είναι ένα εξαιρετικά αποδοτικό και αξιόπιστο αδιάβροχο φωτιστικό
LED που προσφέρει εξαιρετική ποιότητα φωτός, με ομοιόμορφη κατανομή φωτός, χωρίς
ορατές ραβδώσεις ή χρωματικά σφάλματα,. Η σειρά προσφέρει αρθρωτή κατασκευή για
εύκολη αναβάθμιση και συντήρηση. Το νέο οπτικό σύστημα παρέχει φωτισμό χωρίς
παραμόρφωση με βελτιωμένη οπτική καθοδήγηση, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για τη
γενική βιομηχανία, τις αποθήκες και τους χώρους στάθμευσης. Η σειρά προσφέρει επίσης
την επιλογή πολλαπλών οπτικών συστημάτων για τη διασφάλιση ενός βελτιστοποιημένου
συστήματος φωτισμού για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για βιομηχανικές εφαρμογές, το
PacificLED gen4 προσφέρει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική προϊόντων με πρόσβαση χωρίς
εργαλεία στην πλακέτα οργάνων και έναν καινοτόμο σχεδιασμό ακροδέκτη με
ενσωματωμένο βύσμα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Χάρη στον μονοκόμματο
σφιγκτήρα τοποθέτησης αποφεύγεται η παρουσία μικρών ή χαλαρών εξαρτημάτων που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την κύρια διαδικασία παραγωγής.

Οφέλη
• Οπτικά συστήματα υψηλής ποιότητας με κομψή, ομοιόμορφη κατανομή φωτός, χωρίς
ορατές ραβδώσεις ή χρωματικά σφάλματα, για βελτιωμένη οπτική καθοδήγηση

• Μεγάλη ποικιλία σχημάτων δέσμης, για βελτιστοποιημένα προγράμματα φωτισμού και
ευρεία γκάμα εφαρμογών

• Τοποθέτηση και συντήρηση χωρίς κόπο, με πρόσβαση χωρίς εργαλεία στην πλακέτα
οργάνων και τελικό πώμα με ενσωματωμένα βύσματα
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Χαρακτηριστικά
• Μεγάλη γκάμα οπτικών συστημάτων (με στενή, ευρεία, πολύ ευρεία και γαλακτόχρωμη
δέσμη) και πακέτα φωτεινής ισχύος με εξαιρετικό έλεγχο θάμβωσης.

• Υψηλή ενεργειακή απόδοση, 140 lm/W

• IP66 – προστασία από τη διείσδυση σκόνης και από πίδακα νερού
• Σύστημα GreenParking που αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αυτόματης
ρύθμισης της έντασης

• Διάρκεια ζωής έως και 100.000 ωρών για τον τύπο L70B50, για μεγαλύτερο χρόνο
λειτουργίας

Εφαρμογή
• βιομηχανικοί χώροι
• Αποθήκες/κέντρα διανομής
• Χώροι στάθμευσης
• ψυκτικοί θάλαμοι

Versions

PACIFIC LED WATERPROOF

Λεπτομέρειες για το προϊόν
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

PacificLED gen4 WT470C bracket

Pacific LED gen4
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