Lighting

Uma flexível e
acessível ferramenta
para o comércio
GreenSpace Accent, elbow
Graças à GreenSpace Accent, os varejistas e os gerentes de manutenção podem
fazer a mudança das lâmpadas CDM para o LED e desfrutar da qualidade de luz
Philips PerfectAccent, bem como economias de energia significativas - tudo para
um investimento inicial razoável. O formato da GreenSpace Accent Elbow oferece
uma instalação rápida e fácil por um único instalador. A GreenSpace Accent Elbow
contribui para uma melhor demonstração dos produtos - Fresh Food Champagne é
a solução perfeita para exibir frutas, legumes, queijos, pães e pastelarias em um
ambiente de iluminação quente , enquanto a Fresh Food Meat cria o melhor ajuste
de luz para o aprimoramento de carne em um ambiente natural. Também é possível
escolher outras tecnologias, como por exemplo: CrispWhite é a escolha clara para
que as cores pareçam ricas e intensas enquanto mantêm os brancos brilhantes e o
PremiumWhite é a melhor alternativa para reprodução de cores em um ambiente de
iluminação quente.

Benefícios
• Substituição sem complicações de luminárias tradicionais CDM
• Rápido retorno do investimento em comparação com luminárias CDM devido à
alta eficácia do sistema
• Iluminação de destaque de alta qualidade

Características
• Alta eficácia
• Alta qualidade de luz
• Retrofit de lâmpadas CDM
• Fácil de instalar
• Design simples e ao mesmo tempo robusto
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Dados sujeitos a alteração

GreenSpace Accent, elbow

Aplicação
• Iluminação de destaque (spot) para lojas, hotéis.

Especificações
Tipo

RS342B

controle na vida útil

Tipo de teto

Teto (placa) de gesso

média de 50.000 h

Fonte de luz

Módulo de LED não substituível

Temperatura ambiente

Potência

18, 29 e 38,5 W (para cor de luz 830, LED17S, LED27S, LED39S)

de desempenho Tq

30 e 46,5 W (para cor de luz Fresh Food Meat, LED19S e

Faixa de temperatura

LED26S)

de operação

44 W (para cor de luz Fresh Food Champagne, LED27S)

Acionador

À parte

21, 33 e 50 W (para CrispWhite LED17S, LED27S, LED39S)

Tensão da rede

220-240 V / 50-60 Hz

19,4, 28,5 e 48,5 W (para PremiumWhite LED17S, LED27S,

Regulação

Dimerização DALI e Fluxo luminoso constante

LED39S)

Material

Caixa e borda: alumínio fundido

+25 ºC

De 0 a +35 ºC

Ângulo do feixe

12º (NB), 25º (MB), 37º (WB)

Fluxo luminoso

1.700, 2.700, 3.900 lm (para cor de luz 830)

Cor

Tampa: acrílico
Branco (RAL9003), prata (RAL9006) e preto (RAL9004)

1.900 ou 2.600 lm (para cor de luz Fresh Food Meat, LED19S ou

Conexão

Conector de botão ou com alívio da tensão

LED26S)

Conector compatível com Wieland/Adels com comprimento de

2.600 lm (para cor de luz Fresh Food Champagne, LED27S)

cabo de 0,5 m (CW)

1.700, 2.700, 3.600 lm (para cor de luz CrispWhite)

Conector de botão com loop que permite ligação em série para

Temperatura de cor

2.700, 3.000 e 4.000 K (827, 830, 840)

versões não DALI (CU3)

correlacionada

Fresh Food Meat (FMT)

Conector de botão com loop que permite ligação em série para

Fresh Food Champagne (CH)

versões DALI (CU5)

CrispWhite (CRW)

Instalação

Fixação por meio de parafusos-mola

PremiumWhite (PW9)

Observações

Fresh Food Champagne (CH) é uma receita de luz dedicada

Índice de restituição

>80 (para 2.700, 3.000 e 4.000 K)

para áreas de pães e massas, frutas e vegetais. Proporciona um

cromática

>90 (para Fresh Food Champagne, Fresh Food Meat e

cenário tradicional quente.

PremiumWhite)

Fresh Food Meat (FMT) é uma receita de luz dedicada a

>92 (para CrispWhite)

balcões de carnes. Proporciona um cenário de cor fria natural.

Correspondência de cor 3 (com tolerância de +/- 0,005 em medição de ponto de cor)

CrispWhite (CRW) é uma receita de luz dedicada aos varejistas

com desvio padrão

de moda, que proporciona brancos mais puros e brilhantes e,

(SDCM)
Manutenção lumínica

ao mesmo tempo, faz outras cores parecerem quentes,
L80

saturadas e intensas

na vida útil média* de

PremiumWhite é a melhor alternativa de CDM Elite para alta

50.000 h
Taxa de falha do

reprodução de cores com uma cor de luz quente para varejistas
5%

de moda e alimentos.

equipamento de
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Versions

RS342B

Detalhes do produto
IPDP_RS340Bi_0007-Detail
photo

IPDP_RS340Bi_0017-Detail photo
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Polar Wide Diagrams

IFPS_RS342B 1xLED17S/830 MB-Polar Normal

IFPS_RS342B 1xLED27S/840 MB-Polar Normal

IFPS_RS342B 1xLED17S/CRW MB-Polar Normal

(separate)

(separate)

(separate)

IFPS_RS342B 1xLED27S/CRW MB-Polar Normal

IFPS_RS342B 1xLED39S/CRW MB-Polar Normal

(separate)

(separate)
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