
Στιβαρό φωτιστικό με
βέλτιστη απόδοση σε
όλη τη διάρκεια ζωής για
αδιάβροχο φωτισμό
Pacific LED Gen5 Value

Το Pacific LED gen5 Value είναι ένα καινοτόμο και κορυφαίο στην κατηγορία του
αδιάβροχο φωτιστικό LED που εκθειάζεται για τη βέλτιστη απόδοσή του. Πληροί τις
απαιτητικές προδιαγραφές σύγχρονων βιομηχανιών και βιομηχανιών με αντίξοο
περιβάλλον. Είναι ένα πολύ στιβαρό, συμπαγές και αξιόπιστο φωτιστικό, με φως εξαιρετικής
ποιότητας. Με υψηλό βαθμό μηχανικής προστασίας (IK08) και προστασίας από τη
διείσδυση νερού και σκόνης (IP66), σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη αντοχή σε χημικές
ουσίες, το Pacific LED gen5 Value επιδεικνύει τέλεια αντοχή στις αντίξοες συνθήκες της
αυτοκινητοβιομηχανίας, της βιομηχανίας επεξεργασίας τροφίμων και της βαριάς
βιομηχανίας. Επιπλέον, ο αδιάβροχος φωτισμός του είναι εξίσου καλός σε χώρους
στάθμευσης και αποθήκες. Με πολλαπλά οπτικά συστήματα και μεγάλο εύρος φωτεινής
ισχύος. Τα φωτιστικά Pacific LED gen5 Value παρέχουν ανώτερης ποιότητας, χωρίς
παραμορφώσεις και ομοιογενή φωτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται μεγαλύτερη
ευελιξία στον σχεδιασμό βελτιστοποιημένων προγραμμάτων φωτισμού. Επιπλέον, η
σχεδίασή τους βασίζεται στη φιλοσοφία του αειφόρου φωτισμού, το οποίο σημαίνει ότι
παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης αυτών των πλήρως επισκευαζόμενων φωτιστικών,

ώστε να παρατείνεται η συνολική διάρκεια ζωής τους. Αυτά τα φωτιστικά ξεχωρίζουν λόγω
της δυνατότητας γρήγορης και εύκολης εγκατάστασης που διευκολύνει την περαστή
καλωδίωση και των διαφόρων επιλογών σύνδεσης και στερέωσης. Αλλά, και λόγω της
ενεργειακής απόδοσης και της ευκολίας στη συντήρηση – με ελαχιστοποίηση της διακοπής
των λειτουργιών σε απαιτητικές εφαρμογές. Ανακαλύψτε τα Pacific LED gen5 Value.

Στιβαρά φωτιστικά με βέλτιστη απόδοση για αδιάβροχο φωτισμό.
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Οφέλη
• Συμπαγής, στιβαρή και αξιόπιστη λύση για μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών (παραγωγή τροφίμων, βαριές και χημικές
βιομηχανίες, αυτοκίνητα, γκαράζ και αποθήκες)

• Επιλογή μήκους, φωτεινής ροής και σχήματος δέσμης
• Μεγάλη ομοιομορφία και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις
• Λιγότερη συντήρηση - δομοστοιχειωτή προσέγγιση για εύκολη συντήρηση και

αντικατάσταση εξαρτημάτων

Χαρακτηριστικά
• Ενεργειακά αποδοτικό και μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 140 lm/W και 50.000 ώρες ζωής

για τα L80

• Στιβαρή και συμπαγής αρχιτεκτονική, υψηλή προστασία νερού και σκόνης (IP66) και
μηχανική (IK08) προστασία

• Επιλογή φωτεινής ροής και οπτικών συστημάτων, καθώς και υλικά υψηλής ποιότητας
ανθεκτικά στις χημικές ουσίες

• Μεγάλη ομοιομορφία, έλεγχο θάμβωσης και κατανομή φωτός χωρίς παραμορφώσεις.

• Εγκατάσταση και συντήρηση χωρίς κόπο.

Εφαρμογή
• Επεξεργασία τροφίμων
• Χώροι στάθμευσης
• Χώροι παραγωγής
• Αποθήκες/κέντρα διανομής

Προειδοποίηση & ασφάλεια
• Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και

χαρακτηρισμό IP66.

• Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως

Versions

Pacific LED gen5, L1200 Pacific LED gen5,, L1600
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Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Γενικές πληροφορίες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης Ναι

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 μονάδα

Κωδικός ονομασίας σειράς WT475C

 
Τεχνικός φωτισμός
Τύπος οπτικού συστήματος Ευρείας δέσμης

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220 έως 240 V

 
Θερμοκρασία
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -25 έως +45 °C

 
Έγκριση και εφαρμογή
Σήμανση CE Ναι

Κατηγορία προστασίας IEC Κατηγορία

ασφαλείας Ι

Σήμανση ENEC Σήμανση ENEC

Plus

Σήμανση ευφλεκτότητας Για τοποθέτηση σε

εύκολα εύφλεκτες

επιφάνειες

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση Θερμοκρασία 850

°C, διάρκεια 30 s

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK08

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP66

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (0.38, 0.38) SDCM

<3

Ανοχή φωτεινής ροής +/-7%

 
Συνθήκες εφαρμογής
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Order Code Full Product Name Με ρύθμιση έντασης

62313200 WT475C 42S/840 PSU WB L1200 Όχι

62487000 WT475C 72S/840 PSD WB L1600 Ναι

62488700 WT475C 72S/840 PSU WB L1600 Όχι
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Pacific LED Gen5 Value
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