Lighting

LuxSpace – vysoká
účinnosť, vizuálny
komfort a štýlový
dizajn
LuxSpace, recessed
Zákazníci majú záujem o optimalizáciu všetkých svojich zdrojov, teda okrem
nákladov na prevádzku (energia atď.) aj ľudských zdrojov. Úspora elektrickej energie
preto patrí medzi priority. Nesmie to však mať nepriaznivý dopad na komfort
zamestnancov, ktorí potrebujú príjemné prostredie na zaistenie vyššej produktivity
alebo na zákazníkov, ktorí si chcú užiť nakupovanie. LuxSpace predstavuje skvelú
kombináciu účinnosti, svetelného komfortu a dizajnu bez ohrozenia kvality
osvetlenia (podanie a homogénnosť farby). Poskytuje širokú škálu možností na
vytvorenie požadovanej atmosféry bez ohľadu na aplikáciu.

Výhody
• Najvyšší svetelný výkon v rámci radu
• Vytvára príjemné prirodzené svetlo zabezpečujúce vizuálny komfort
• Skvelá integrácia do stropu vďaka tenkému a úzkemu rámu, verzia bez rámu je
vhodná na integráciu do sadrokartónového stropu
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LuxSpace, recessed

Vlastnosti
• K dispozícii sú štyri optiky: vysokoleštená, fazetová, matná a biela
• Výška telesa: hlboká (až UGR 19), nízka (až UGR 22)
• Farba svetla: 830, 840, 930 and 827
• Farby rámu: vysokoleštená kovová, biela (RAL9010), sivá, čierna (RAL9005) ako
štandard (ďalšie farby RAL sú k dispozícii na požiadanie)
• K dispozícii aj verzie bez rámu
• Dostupná stropná verzia (nie pre LED40S)
• Vhodné aj pre núdzovú prevádzku (centrálne núdzové osvetlenie) s
jednosmerným prúdom
• Ďalšie možnosti montáže: PG a PGO (IP54, čelná strana), núdzové osvetlenie
(jedna batéria 3 h), závesné dekoratívne sklo, priebežné prekáblovanie

Aplikácie
• Kancelárie
• Maloobchodné predajne
• Nemocnice
• Hotely
• Letiská
• Múzeá

Špecifikácia
Typ

DN570B (nízka vstavaná verzia)

Napájač

Samostatný

DN571B (hlboká vstavaná verzia)

Napájacie napätie

230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz

Typ stropného systému Sadrokartónový (platňový) strop

Stmievanie

Stmievanie možné cez DALI (PSED-E)

Svetelný zdroj

Jednorazový modul LED

Možnosti

Núdzové osvetlenie 3 hodiny (EL3)

Príkon

12,6; 21; 25,5; 36 W (3 000 K)

Ochranné sklo (PG alebo PGO, IP54 čelná strana)

12,6; 19,8; 24; 36 W (4 000 K)

Priebežné prekáblovanie

DN570B, vysokoleštený zrkadlový alebo fazetový reflektor:

Verzia bez rámu pre sadrokartónový strop (nie pre LED40S)

1.350, 2.200, 2.600, 4.000 lm

Závesné sklo: opálové (SG-O), matný kruh (SG-FRC) a matný

DN570B, matný zrkadlový reflektor: 1.150, 1.850, 2.200, 4.000

halo krúžok okolo svetelného zdroja (SG-HR-FR)

Svetelný tok

lm

Externá alebo nástrčná 3-kolíkovásvorkovnica Wieland/Adels

DN570B, biely reflektor: 1.300, 2.100, 2.500, 4.000 lm

Materiál

DN571B, vysokoleštený zrkadlový alebo fazetový reflektor:

Teleso a rám: hliník
Reflektor: plastový s hliníkovým povrchom (vysokoleštené

1.300, 2.100, 2.500, 4.000 lm

zrkadlo alebo fazetový reflektor)

DN571B, matný zrkadlový reflektor: 1.000, 1.650, 1.950, 4.000

Farba

lm

Rám: biela (RAL9010), sivá, čierna (RAL 9004) alebo
vysokoleštená kovová

DN571B, biely reflektor: 1.250, 2.000, 2.400, 4.000 lm

Optika

Vysokoleštený zrkadlový reflektor (C)

Farba svetla

830, 840, 930 a 827

Matný zrkadlový reflektor (M)

Index podania farieb

> 80

Fazetový reflektor (F)

Stredná životnosť

70.000 hodín

Biely reflektor (WR)

L70B50
Stredná životnosť

50.000 hodín

L80B50
Rozsah prevádzkovej

Zapojenie

Nástrčná svorkovnica alebo konektor s ťahovým uvoľnením

Montáž

Upevnenie pomocou pružných svoriek

Poznámky

Vrátane externého napájača

+10 až +40 ºC

teploty
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LuxSpace, recessed

Príslušenstvo
Ochranné sklo

Ochranné sklo opálové

Ordercode 93234500

Ordercode 93235200

© 2020 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti
alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie.
Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej
ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Všetky ochranné známky sú vlastníctvom

www.lighting.philips.com

spoločnosti Signify Holding alebo príslušných vlastníkov.

2020, September 17 - Údaje podliehajú zmenám

