Lighting

SM500T – Možnost
flexibilního vytváření
atmosféry
SM500T
Na dnešním maloobchodním trhu prudce narůstají prodeje online a všemu vládne
ostrý konkurenční boj. Maloobchodní prodejci proto chtějí vytvářet prostředí, které
přiláká zákazníky do jejich prodejen. Svítidla SM500T vytvoří ve vašem obchodě
atmosféru pomocí kontrastů a narušení tradičních souvislých pásů osvětlení. Široká
škála tvarů paprsků ve spojení se špičkovou kvalitou světla zaručí skvělou viditelnost
zboží a současně pomůže vytvořit požadovanou atmosféru. Svítidla SM500T jsou
vybavena konektory pro napájecí přípojnice. Díky tomu je lze snadno namontovat i
nahradit či modernizovat díky opětovnému použití stávajících přípojnic. A pokud se
změní vaše potřeby, stačí osvětlení přizpůsobit pouhým přeskupením svítidel na
přípojnici. Díky tomu jsou svítidla SM500T skutečně všestranným prostředkem k
vytvoření atmosféry.

Výhody
• Díky široké nabídce optiky lze vždy vybrat nejlepší parametry osvětlení a
atmosféry.
• Tenká konstrukce umožňuje použít systémy pro nízké stropy přípojnicový systém.
• Úspora energie díky nejlepšímu výkonu osvětlení ve své třídě.

Vlastnosti
• Zářivé, vysoce kvalitní bílé světlo LED
• Široká nabídka optiky
• Upevnění je přímo zarovnáno při montáži, není třeba nastavit.
• Lze snadno přidat bodová svítidla a vytvořit zvýrazňující osvětlení.
• Používá standardní adaptéry.
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Aplikace
• Celkové osvětlení a osvětlení uliček v maloobchodním prodeji potravin nebo v
megastorech

Specifikace
Typ

SM500T

Poruchovost

Světelný zdroj

LED modul bez možnosti výměny

předřadníku

Příkon

58–61 W

Průměrná okolní

Vyzařovací úhel

2 x 20°

teplota

2 x 35°

Rozsah provozní

100, 115 nebo 130°

teploty

Světelný tok

7900 lm

Předřadník

Vestavěný

Náhradní teplota

3000 nebo 4000 K

Napájecí napětí

230 nebo 240 V / 50–60 Hz

Možnosti regulace

Regulovatelné ovládáním DALI

>80

Materiál

Těleso s integrovanou skříňkou pro předřadník: lakovaná ocel

70 000 hodin

Barva

50 000 hodin

Připojení

Připojení na lištu: GA100 nebo GAC600

Údržba

Utěsněno na celou dobu životnosti; vnitřek svítidla není třeba

chromatičnosti
Index barevného
podání
Střední doba života

+10 až +35 °C

Černá (RAL9005)
Šedá (RAL9006)

L80B50
Střední doba života

+25 ºC

Panel čočky: PMMA

L70B50
Střední doba života

1 % na 5 000 hodin

25 000 hodin

čistit

L90B50

Montáž

Na přípojnici se 3 okruhy

Versions

Detaily o výrobku
SM500T BK Detail photo 03
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SM500T BK Detail photo 13
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Detaily o výrobku
SM500T WB_VWB_DA20_DA35

SM500T WB VWB DA20 DA35

Detail photo 07

Detail photo 17
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