Vantagens da solução
CoreLine Downlight
LED20S

Talhos

Especiﬁcações da solução
CoreLine Downlight
LED20S
Tipo

DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH RS342B LED19S/FMT PSU-E WB II WH

Potência

22 W

36 W

Fluxo luminoso

2100 lm

2300 lm

Temperatura de cor

4000 K

Fresh Food Meat

Índice de restituíção

Conjugue diferentes luminárias LED
para obter o máximo desempenho
e poupanças

• Substituição de lâmpadas
ﬂuorescentes compactas
• Poupança de energia

GreenSpace Accent
Fresh Food Meat*

cromática (CRI)

≥ 80

87

Vida útil

50,000 horas

70,000 horas

≤ 15

≤ 40

encomenda (EOC)

85271200

26334100

Diâmetro do recorte

200 - 205 mm

175 mm

Número de luminárias
em MCB 16A tipo B
Código de

Conhecimentos de design de iluminação
Encadeamento e sombras
Limite o ângulo do projetor a < 20° para
evitar o encadeamento dos funcionários
e as sombras dos clientes no expositor.

Poupança de
energia até

• Iluminação de acentuação
perfeita para destacar
a carne fresca
• Substituição de lâmpadas
White SON
• Poupança de energia

50%
A sua solução
de aplicação
para talhos:
CoreLine Downlight
LED20S & GreenSpace
Accent Fresh Food Meat

GreenSpace Accent
Fresh Food Meat*

Conhecimentos de iluminação para talhos
Uma visita ao talho transporta-nos para um mundo
de imaginação. Afinal de contas, é na escolha da
carne que reside o caráter de uma refeição.
A palavra mágica é fresco. A solução de iluminação Fresh Food Meat
da Philips realça o vermelho da carne, fazendo com que as peças exibam
o seu melhor aspeto. Além disso, prolonga a vida útil dos alimentos na
prateleira e minimiza a descoloração provocada pela luz, o que ajuda
a reduzir o desperdício.

Brilho
Ilumine as paredes para indicar que
a loja está aberta e fazer com que o
espaço pareça mais amplo. Distância
máx. da iluminação descendente até
à parede: 1,2 m.

Iluminação de tarefas
Utilize downlights no ambiente de
trabalho para a iluminação de tarefas
no balcão; a norma EN 12464-1 requer
300 lux nas áreas de vendas.
Iluminação de acentuação
O olho humano é atraído pelo
brilho intenso. Utilize iluminação
de acentuação para criar contraste
e destacar o expositor.

* Em vez de GreenSpace Accent Fresh Food
Meat, pode também utilizar uma opção de
montagem em calha: o projetor EcoStyle
Fresh Food Meat - código de encomenda
EOC: 85340500 (branco) ou 85339900 (preto).
Esta alternativa também realça o vermelho
da carne exposta. O design de iluminação
será ligeiramente diferente caso se utilizem
produtos alternativos.

7,2 m

Design de iluminação para talhos

1,8 m

1,8 m
4,8 m

1,2 m

Poupanças ao
longo da vida *

€1980,-

Tradicional
Convencional 2x18 W PL-C (8x) + 50 W SDW-TG (4x)
€3996,Solução de aplicação
CoreLine Downlight (8x)
+ GreenSpace Accent Fresh Food Meat (4x)

* Com base na média europeia de 12 cêntimos/kW hora, incluindo custos de manutenção e de
substituição da lâmpada.
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Altura do talho: 3,0 m

€2016,Tipos de luminária

# Lum.

Convencional PLC 2x18 W downlight

8

Convencional SDW-TG 50 W accent spot

4

CoreLine Downlight LED20S

8

GreenSpace Accent LED19S Fresh Food Meat

4

Em [lux]

Balcão
EM [lux]

518

854

626

987

Potência
sistema
51 W
62 W
22 W
36 W

Potência
instalada

W/m2

W/m2/100lux

653 W

18,9

3,7

320 W

9,2

1,5
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