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ST770Z | StyliD Evo Compact Accessory

Díky projektorům StyliD Evo mohou maloobchodníci využívat vynikající kvalitu světla

a špičkovou energetickou účinnost optiky PerfectAccent v řadě flexibilních a na

budoucí vývoj připravených projektorů. Konfiguraci projektorů StyliD Evo je možné

snadno změnit díky rychlé a snadné modernizaci optiky, ke které nejsou potřebné

žádné nástroje. Tyto projektory také podporují časté změny v uspořádání prodejen,

neboť je lze na přípojnici nebo systému Maxos fusion snadno přemístit. Pokrývají

širokou škálu aplikací od nižších výšek až po montáže na vysokých stropech, které

vyžadují velmi vysoký světelný tok. Projektory StyliD Evo lze namontovat na

přípojnice 3C nebo DALI (ST770T, ST780T), do systému Maxos fusion (ST770S,

ST780S, ST770X) nebo do stropu v polozapuštěné verzi (ST770B). Všechny

projektory StyliD Evo s reflektory PerfectAccent jsou certifikovány jako výrobek pro

cirkulární osvětlení a nabízejí několik možností stmívání a integrace do systémů, a to

jak kabelových, tak bezdrátových. K dispozici jsou také spektra světla LED pro

čerstvé potraviny, které prodlužují životnost a vylepšují vizuální prezentaci potravin,

minimalizují plýtvání potravinami a zvyšují prodej. Další informace o LED spektrech

PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost a Champagne naleznete na

stránkách našeho katalogu pro módu a potraviny.

Varování a bezpečnost
• Všechna fotometrická data jsou počítána bez volitelného krycího skla. Při použití krycího skla je třeba počítat s poklesem

světelného toku o 3,5 %.

• Optiku je možné čistit pouze pomocí stlačeného vzduchu. Je zakázáno dotýkat se modulů LED nebo reflektoru. Pro oblasti

přípravy potravin a oblasti s vysokou prašností je důrazně doporučeno použití krycího skla, které lze čistit (suchým) hadříkem

z mikrovlákna.

• Při údržbě je nutné produkt vypnout a nechat vychladnout.

• Produkt musí být instalován tak, aby se jej nebylo možné dotknout. Manipulace s horkým produktem je možná jen při použití

rukavic poskytujících tepelnou ochranu.
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General information

Barva příslušenství -

Kód produktové řady ST770Z [StyliD Evo Compact Accessory]

Vrstva Specifikace

 

Light technical

Typ optiky Střední paprsek

 

Mechanical and housing

Materiál optiky Polykarbonát

Povrchová úprava optického krytu / čočky Čiré

Celková výška 54 mm

Celkový průměr 75 mm

Materiál -

 

Approval and application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům IK02 [0,2 J standardní]

 

Product data

Full EOC 871869996067400

Objednací název produktu ST770Z SFR MB FG

Objednací kód 96067400

Číslování SAP – počet v balení 1

Číslování SAP – balení v krabičce 1

Číslo materiálu (12NC) 910500465871

Celý název výrobku ST770Z SFR MB FG

Pouzdro – EAN/UPC 8718699960674
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