Lighting

LEDINAIRE − prostě
skvělé LED
LEDINAIRE RC060B Recessed
Krása svítidel LEDINAIRE spočívá v jednoduchosti, kvalitě a spolehlivosti. Svítidla
LEDINAIRE nejsou komplikovaná, protože nabízí pouze to nejdůležitější. Neutrácíme
za věci, které nepotřebujete: žádná křiklavá balení, žádné zbytečné katalogy.
Nabízíme řadu oblíbených nízkonákladových řešení LED a staráme se o to, aby
osvětlení LED odpovídalo vašim požadavkům na cenu a aby naše produkty vždy
splňovaly nejvyšší možné standardy. Díky tomuto střízlivému přístupu k osvětlení
vždy dostanete přesně to, co je uvedeno na balení – spolehlivost, cenovou
dostupnost a energetickou účinnost. Zápustné svítidlo LEDINAIRE RC060B je určeno
pro celkového osvětlení a představuje nákladově výhodné a energeticky úsporné
řešení LED pro použití v kancelářích, školních třídách, chodbách a prostorech s
pohybem osob.

Výhody
• Příjemné rozptýlené světlo
• Úspora energie až 40 %
• Kompletní řada – k dispozici jsou vestavěné verze a verze s přisazenou montáží

Vlastnosti
• Kvalita a spolehlivost profesionálních výrobků,
• Přitažlivý vzhled
• Světelný tok: 3400 lm
• Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K

Aplikace
• Kanceláře (práce bez monitoru)
• Školní třídy (práce bez monitoru)
• Chodby a prostory s pohybem osob

Specifikace
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LEDINAIRE RC060B Recessed

Typ

LEDINAIRE RC060B

Průměrná okolní

Typ stropu

Strop s viditelnými T-nosníky

teplota

+25 ºC

Modulární podhledy

Rozsah provozní

Velikost modulu

600 × 600, 625 × 625 a 300 × 1 200 mm

teploty

Světelný zdroj

LED modul bez možnosti výměny

Předřadník

Vestavěný, bez možnosti výměny

Vyzařovací úhel

2 × 56°

Napájecí napětí

220–240 V / 50–60 Hz

Příkon

40 W

Možnosti regulace

Není regulovatelný

Světelný tok

3400 lm

Materiál

Lakovaná ocel

Náhradní teplota

3000 K (teplá bílá)

Barva

Bílá (RAL9003)

chromatičnosti

4000 K (neutrální bílá)

Optický kryt

PMMA

Index barevného

>80

Připojení

Zasunovací konektor s ochranou proti tahu

Údržba

Nevyžaduje čištění vnitřku

podání
Střední doba života

30 000 hodin

Světelný zdroj a předřadník neumožňují údržbu

L70B50
Střední doba života

Montáž
15 000 hodin

Upevnění zacvaknutím
Možnost prodrátování

L80B50
Střední doba života

+10 až +40 ºC

Instalace bez demontáže světelného zdroje a krytu
10 000 hodin

Poznámky

Není schváleno pro nouzové osvětlení.

L90B50

Versions

LEDINAIRE RECESSED RC060B

Detaily o výrobku
Ledinaire_Recessed-RC060BDP01.tif
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LEDINAIRE RC060B Recessed

Initial Performance (IEC Compliant)

Application Conditions
Rozsah okolní teploty

+10 až +40 °C

Order Code

Full Product Name

Počáteční světelný tok

Počáteční příkon

Maximální úroveň stmívání

Nerelevantní

35040000

RC060B LED40S/840 PSU W60L60 NOC

4000 lm

40 W

Vhodné pro náhodné spínání

Není k dispozici

06958500

RC060B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

3400 lm

34 W

Approval and Application
Kód ochrany proti mechanickým

IK03

nárazům
IP kód

IP20

Controls and Dimming
Stmívatelné

Ne

Operating and Electrical
Vstupní napětí

220 to 240 V

General Information
Vyzařovací úhel světelného zdroje

110 °

Značka CE

CE mark

Třída ochrany IEC

Bezpečnostní
třída I

Včetně předřadníku

Ano

Značka ENEC

-

Značka hořlavosti

NO

Test žhavým drátem

Teplota 650 °C,
doba 30 s

Vyměnitelnost světelného zdroje

Ne

Počet předřadníkových jednotek

1 unit

Typ optiky

110

Initial Performance (IEC Compliant)
Původní chromatičnost

SDCM<5

Počáteční korelační teplota

4000 K

chromatičnosti
Počáteční index barevného podání

>80

Počáteční účinnost svítidla LED

100 lm/W

Tolerance světelného toku

+/-10%

Mechanical and Housing
Barva

WH
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