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Binnenverlichting » Modulaire verlichtingssystemen » GreenSpace Accent Gridlight

GreenSpace Accent Gridlight

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en

gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED-

verlichting en pro�teren van aanzienlijke

energiebesparingen tegen een redelijke initiële investering.

De reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent

Gridlight en speciale lichtopbrengsten maken latere

installaties snel en gemakkelijk. Verder bieden de Gridlight-

producten meerdere systeemintegraties en dimopties,

inclusief bedrading en draadloos. Voor modezaken en

voedselverkopers is elk GreenSpace Accent Gridlight

beschikbaar met speciale LED-opties en LED-

verlichtingsrecepten voor voedsel, zodat de producten in het

beste licht getoond worden. Bekijken onze

cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer

informatie over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat,

Rosé, Frost en Champagne.

•   Valt niet op in plafonds door een eenvoudig ontwerp

•   Eenvoudig vorm te geven dankzij de CDM

retro�tdimensies

•   Verlaag je kooldioxide-uitstoot met energiebesparende

LED-verlichting

•   Verlicht tegelijkertijd meerdere ruimtes met volledige

vrijheid, aangezien elk spotje een cardanisch

rotatiesysteem heeft

     

•   Retro�tdimensies met CDM-armaturen

•   Inclusief LED-verlichtingsrecepten voor retail en verse

etenswaren

•   Keuze uit drie producten: GD301B, GD302B, en

GD303B

•   Beschikbaar voor normale netspanning (PSU),

eenvoudig DALI-dimmen (PSD), Interact-compatibele

DALI (DIA) of draadloze Interact (WIA)

•   Accessoires: Geen accessoires

•   Omgevingstemperatuur: +10 °C tot +25 °C

•   Bundelspreiding armatuur: 24°

•   Hoofdkleur van de armatuur: Wit RAL 9003

•   Aansluiting: Insteekconnector en trekontlasting

(Insteekconnector en trekontlasting)

•   Dimmen: Ja, nee

•   Driver (VSA): Voedingsunit extern (PSU) (PSU-E)

•   Gecorreleerde kleurtemperatuur bij aanvang: 3000 K

•   Initiële lichtstroom: 1700 lm, 2700 lm, 3200 lm, 3400 lm,

3900 lm, 5400 lm, 7800 lm

•   Ingangsspanning: 220tot 240 V

•   Lichtbron: Niet-vervangbare LED-module

•   Materiaal: Behuizing: gietaluminium
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•   Optiek: Polycarbonaat

•   Opmerkingen:: Compatibiliteit met DC standaard

beschikbaar voor alle opties voor dubbele

rasterverlichting

•   Type: GD301B

•   Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en

afgekoeld zijn

•   Het product moet buiten handbereik worden

geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het

heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen

 

 
Product

GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH

 

 

 
Product

GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH

Bestelgegevens

EOC Type aanduing MOQ Richtprijs

97818100 GD301B 17S/830 PSU-E MB CP WH 1 200,00€

97819800 GD301B 27S/830 PSU-E MB CP WH 1 220,00€

97820400 GD301B 39S/830 PSU-E MB CP WH 1 230,00€

97821100 GD302B 17S/830 PSU-E MB CP WH 1 255,00€

97822800 GD302B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH 1 275,00€

97823500 GD302B 27S/830 PSU-E MB CP WH 1 275,00€

97824200 GD302B 27S/PW930 DIA-E MB CP WH 1 325,00€

97825900 GD302B 27S/PW930 PSU-E MB CP WH 1 295,00€

97826600 GD302B 39S/830 PSU-E MB CP WH 1 285,00€
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juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de
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het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding
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