
Maxos LED Performer
– effektiv och precis
linjebelysning
Maxos LED Performer

Kunder vill spara energi och minska kostnaderna jämfört med vad traditionell

belysning vanligen ger möjlighet till. Samtidigt behövs utmärkta ljusförhållanden för

att garantera säkerhet och produktivitet i industrimiljöer och för att visa upp varorna

och attrahera kunder i butiksmiljöer. Maxos LED Performer är en oerhört flexibel

lösning som ger lägre energiförbrukning och utmärkt ljusfördelning till ett attraktivt

pris.

Fördelar
• Mycket snabb återbetalning

• Banbrytande optiskt system för exakt ljusfördelning

• Flexibel vad gäller eftermontering, spotlights, ändringar och tillbehör

Funktioner
• Låg energiförbrukning jämfört med lysrör

• Utmärkt form på ljuskäglan ger mindre spilljus och exakt ljusfördelning på

horisontella och vertikala ytor

• Beprövade Philips LED-enheter (Fortimo)

• Kan monteras nya eller bytas ut i efterhand på en Maxos-skena

• Finns även i en flexibel panelversion 4MX800 och en högeffektiv version 4MX850

Användning
• Stormarknader

• Lagerlokaler

• Produktionsanläggningar
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Versions

IPPR 4MX900i 0001

Måttskiss

Produktinformation

IPDP_4MX900i_0001-Detail

photo

IPDP_4MX900i_0003-Detail

photo

IPDP_4MX900i_0011-Detail

photo
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Produktinformation

IPPG_4MX900i_0003-

Productguide photo

Allmän information

Driftdon ingår Ja

Lampfamiljskod LED40S

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod 4MX900

 
Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur –20 till +40 °C

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass I

ENEC-märkning ENEC-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet -

Glödtrådstest Temperatur

650 °C,

varaktighet 30 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP40

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initial kromaticitet (0.38, 0.38) SDCM

<3.5

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå 1%

Lämplig för slumpmässig brytning Ej tillämpligt

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Optiktyp

66387399 4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200 Bredstrålande ljusfördelning

66388099 4MX900 LED40S/840 PSD MB WH L1200 Medelstrålande ljusfördelning
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Polar Wide Diagrams

IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD MB-

Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 L1200 1xLED57S/830 PSD WB-

Polar Normal (separate)

IFPS_4MX900 L1200 1xLED60S/840 PSD WB-

Polar Normal (separate)
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