Lighting

LuxSpace Accent
Fresh Food –
Ζωντανέψτε τα
εμπορεύματά σας
LuxSpace Accent Fresh Food
Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων όλο και περισσότερο πρέπει να αντιμετωπίζουν τις
αυξανόμενες τιμές της ενέργειας. Παράλληλα, πρέπει να διατηρούν την ποιότητα του
φωτισμού, προκειμένου να προσελκύουν την προσοχή του πελάτη, όπως και μια ευελιξία
στην αρχιτεκτονική ενοποίηση. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων τροφίμων αναζητούν σε γενικές
γραμμές ανώτερες πηγές φωτός που να αναδεικνύουν τα νωπά τρόφιμά τους με το βέλτιστο
τρόπο, ώστε να φαίνονται τα τρόφιμα ελκυστικά, αλλά και να διατηρείται η ατμόσφαιρα
ζεστή και φιλική. Όταν προτιμάται μια ατμόσφαιρα θερμού φωτός, η Fresh Food
Champagne είναι η ιδανική λύση LED για το φωτισμό φρούτων, λαχανικών, τυριών,
ψωμιού και γλυκών. Η Fresh Food Rose είναι μια ιδανική λύση θερμού φωτός για τμήματα
κρεάτων, η οποία αναδεικνύει το κόκκινο χρώμα του κρέατος, αλλά επιβραδύνει και τον
αποχρωματισμό του κομμένου κρέατος. Όταν είναι προτιμότερο ένα πιο φυσικό φως, η
Fresh Food Authentic White συστήνεται για φρούτα, λαχανικά, τυριά, ψωμί και γλυκά. Η
Fresh Food Meat δημιουργεί τη βέλτιστη ατμόσφαιρα φωτισμού για ανάδειξη των κρεάτων
με πιο ψυχρό τρόπο.

Οφέλη
• Η Fresh Food Champagne προσφέρει μια ευχάριστη θερμή ατμόσφαιρα και αναδεικνύει
το χρώμα των φρούτων, λαχανικών, τυριών και ψωμιού
• Η Fresh Food Meat προσφέρει μια πιο ψυχρή ατμόσφαιρα φωτισμού που αναδεικνύει
το κόκκινο χρώμα των κρεάτων
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LuxSpace Accent Fresh Food

Χαρακτηριστικά
• Καλή απόδοση χρωμάτων
• Ειδικά φάσματα φωτός προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες απαιτήσεις των τμημάτων
νωπών τροφίμων
• Ρύθμιση έντασης DALI για την προσαρμογή του φωτός ακριβώς στο επιθυμητό επίπεδο

Εφαρμογή
• Κρεοπωλεία και τμήματα κρεάτων σε σούπερ μάρκετ
• Αρτοποιεία και τμήματα αρτοποιείου σε σούπερ μάρκετ
• Μανάβικα και αντίστοιχα τμήματα σούπερ μάρκετ

Χαρακτηριστικά
Τύπος

RS740B (συμπαγές, σταθερή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός Fresh

Σχετική θερμοκρασία

2500 K (χρώμα φωτός CH)

Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)

χρώματος

3000 K (χρώμα φωτός FMT)

RS741B (συμπαγές, ρυθμιζόμενη έκδοση), χρώμα πηγής φωτός

Δείκτης χρωματικής

87 (για FMT)

Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)

απόδοσης

90 (για CH)

RS750B (υψηλής απόδοσης, σταθερή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός

Αντιστοίχιση χρωμάτων

3

Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)

τυπικής απόκλισης

RS751B (υψηλής απόδοσης, ρυθμιζόμενη έκδοση), χρώμα πηγής

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

φωτός Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)

ζωής L70B50

RS752B (υψηλής απόδοσης, γωνιακή έκδοση), χρώμα πηγής φωτός

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

Fresh Food Meat (FMT) ή Fresh Food Champagne (CH)

ζωής L80B50

Τύπος οροφής

Γύψινη οροφή (σανίδα)

Μέση ωφέλιμη διάρκεια

Πηγή φωτός

Μη αντικαταστάσιμη μονάδα LED

ζωής L90B50

Ισχύς

Συμπαγείς εκδόσεις: 31 W (LED17S, χρώμα φωτός CH), 36 W

Μέση θερμοκρασία

(LED19S, χρώμα φωτός FMT)

περιβάλλοντος

Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: 47 W (LED26S, χρώμα φωτός FMT),

Ποσοστό αστοχίας

49 W (LED27S, χρώμα φωτός CH)

διάταξης οδήγησης

Συμπαγείς εκδόσεις: MB (25º), WB (35º)

Εύρος θερμοκρασιών

Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: MB (25º), WB (35º), VWB (60º)

λειτουργίας

Γωνία δέσμης

Φωτεινή ροή

70.000 ώρες

50.000 ώρες

25.000 ώρες

+25 ºC

1% ανά 5.000 ώρες

+10 έως +35 °C

Συμπαγείς εκδόσεις: 1700 lm (για LED17S, χρώμα φωτός CH), 1900
lm (για LED19S, χρώμα φωτός FMT)
Εκδόσεις υψηλής απόδοσης: 2600 lm (για LED26S, χρώμα φωτός
FMT), 2700 lm (για LED27S, χρώμα φωτός CH)

Χαρακτηριστικά
Διάταξη οδήγησης

Ενσωματωμένη

Τάση δικτύου

230 ή 240 V / 50-60 Hz

Λευκό (WH, RAL9003)

Ρύθμιση έντασης

Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (PSU)

Ασημί (SI, RAL 9006 μεταλλικό γκρι)

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού DALI (PSD)

Συμπαγείς σταθερές εκδόσεις μόνο: ματ αλουμίνιο (ALU)

Δακτύλιοι: μεταλλικοί

Συμπαγείς και υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενες εκδόσεις μόνο: ματ

Ψήκτρα: χυτό αλουμίνιο

αλουμίνιο - μαύρο ή ματ αλουμίνιο - λευκό (ALU-BK ή ALU-WH,

Μπροστινό κάλυμμα: ακρυλικό

εξωτερική στεφάνη: ματ αλουμίνιο, εσωτερικό εμπρός περίβλημα:

Υλικό

Χρώμα

Οπτικό σύστημα: πλαστικό, επιμεταλλωμένο

Μαύρο (BK, RAL9004)

μαύρο ή λευκό)
Τα υπόλοιπα χρώματα RAL διατίθενται κατόπιν αιτήματος
Οπτικό κάλυμμα

Ακρυλικό κάλυμμα (AC)
Γραμμική συστοιχία φακών, Linear-lens array, οβάλ σχήμα (LIN)
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Εγκατάσταση

Εγκατάσταση

Κουμπωτός σύνδεσμος ή σύνδεσμος με σφικτήρα καλωδίου (βασική

Παρατηρήσεις

Η Fresh Food Champagne (CH) είναι η ειδική συνταγή φωτισμού

επιλογή)

για χώρους πώλησης ψωμιού και γλυκών, φρούτων και λαχανικών.

Διαθέσιμος σύνδεσμος συμβατός με Wieland/Adels ως επιλογή

Προσφέρει μια ζεστή παραδοσιακή ατμόσφαιρα

(CW3) για τις σταθερές εκδόσεις με διάταξη οδήγησης DALI

Η Fresh Food Meat (FMT) είναι μια ειδική συνταγή φωτισμού για

Τοποθέτηση με ελατηριωτά εξαρτήματα στερέωσης

χώρους πώλησης κρεάτων. Προσφέρει μια φυσική ατμόσφαιρα
ψυχρού φωτός.

Versions
LuxSpace Accent Compact G3 LED Module, system flux 1700 lm

Polar Wide Diagrams

IFPS_RS741B 1xLED19S/FMT WB-Polar Normal
(separate)
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