
GreenPerform
Highbay G3 -
Εξαιρετική ποιότητα
φωτός, μέγιστη
εξοικονόμηση ενέργειας.
GreenPerform Highbay G3

Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του GreenPerform Highbay G2 το 2013, διατηρώντας την
ανώτερη ποιότητα φωτός, τη μεγάλη διάρκεια ζωής, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και
τις μικρές απαιτήσεις συντήρησης στις εκδόσεις με διακόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (PSU) και με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του φωτισμού Dali

(PSD), η νέα έκδοση του Highbay ενσωματώνει άψογα υπερσύγχρονο φωτισμό LED με
ένα εύχρηστο και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου ZIGBEE (ACW) και απλό σύστημα
ανίχνευσης κίνησης (PIR). Στα προϊόντα της έκδοσης ACW, όταν η κατάσταση στο χώρο
εργασίας αλλάζει, ρυθμίσεις όπως τα επίπεδα ρύθμισης της έντασης και ο συγχρονισμός
μπορούν να αλλάξουν ασύρματα από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες. Τα φωτιστικά
μπορούν να συνδυαστούν σε ομάδες σε ολόκληρη τη διάταξη και η αναδιάταξή τους δεν
απαιτεί αλλαγή υλικού, έτσι ελαχιστοποιείται το κόστος θέσης σε λειτουργία. Το σύστημα
αποδίδει εξοικονόμηση πέρα και πάνω από την πραγματική αποδοτικότητα των LED και
είναι διαχρονικό.Στα προϊόντα της έκδοσης PIR, αν δεν ανιχνευτεί κίνηση για 15 λεπτά, η
ένταση του φωτισμού θα μειωθεί στο 25% της φωτεινής ροής, κάτι που βοηθά τη
μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας με απλό τρόπο. Εύκολο στην κατανόηση,

εύκολο στην ενσωμάτωση και εύκολο στη χρήση, το GreenPerform Highbay G3 είναι ένας
έξυπνος τρόπος να φωτίσετε την επιχείρησή σας.
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Οφέλη
• Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας έως 65%~88% σε σύγκριση με τα συστήματα HPI-P

• Ανώτερη ποιότητα φωτός
• Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
• Διαχρονικό σύστημα: ασύρματη ρύθμιση των ρυθμίσεων φωτισμού και γρήγορη
αναδιάταξη εάν η χρήση του χώρου αλλάξει (εκδόσεις ACW)

• Ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες σας: Μείωση της έντασης του φωτισμού έως 25% μετά
από 15 λεπτά αν δεν ανιχνευτεί κίνηση (εκδόσεις PIR)

Χαρακτηριστικά
• Υψηλή απόδοση: 130 lumen ανά watt

• Χαμηλό UGR (NB/20 ~WB/26) και ακριβές χρώμα (CRI> 80)

• Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες με προστασία IP65 & IK07

• Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση, κατάλληλη για τοποθέτηση σε άγκιστρα και σωλήνες
• Ολοκληρωμένο με αισθητήρα ρύθμισης της έντασης με βάση την ανίχνευση παρουσίας
και κίνησης 1~10 V PIR (έκδοση PIR)

• Ολοκληρωμένο με σύστημα ελέγχου ZigBee, αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης και
αξιοποίησης του φωτός της ημέρας (έκδοση ACW)

Εφαρμογή
• Γενικές βιομηχανικές εφαρμογές: Εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα διανομής
• Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις
• Άλλες εφαρμογές εσωτερικού χώρου με οροφές μεγάλου ύψους

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία

περιβάλλοντος

-30 to +50 °C

Φωτιστικό διάχυσης

φωτισμού

100°

Βασικό χρώμα του

φωτιστικού

Dark gray

Σκούρο γκρι (Pantone 8405C

Αρχική συσχετισμένη

θερμοκρασία χρώματος

6500 K

Αρχική φωτεινή ροή 29000 lm

Συχνότητα εισόδου 50 έως 60 Hz

Τάση εισόδου 220 to 240 V

Χρώμα πηγής φωτός 865 cool daylight

Υλικό Περίβλημα: aluminum die–cast

Άλλο υλικό 1 Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο: Κάλυμμα: πολυανθρακικό, επίπεδο

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L70B50

50000 h

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L80B50

40000 h

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

ζωής L90B50

30000 h

Τύπος BY698P (εκδόσεις με σταθερή διάταξη οδήγησης και διάταξη

οδήγησης Dali)BY698X (εκδόσεις με αισθητήρα 1~10 V και σύστημα

Dali ZigBee)

Versions

GreenPerform Highbay G3
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Λεπτομέρειες για το προϊόν

GreenPerform Highbay G3

BY698P Fixed Back

GreenPerform Highbay G3

BY698P Fixed Side

GreenPerform Highbay G3

BY698P LED300 Front

GreenPerform Highbay G3

BY698P with Bracket

GreenPerform Highbay G3
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www.lighting.philips.com
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