
Pacific LED Green
Parking – ljus där det
behövs
Pacific LED Green Parking

Belysning är oerhört viktigt för att skapa trygghet och vägledning i parkeringsgarage.

Trots det är det inte möjligt att förutse exakt när ljuset kommer att behövas och

därför lämnas belysningen ofta tänd. Resultatet är att energikostnaderna för

belysning kan stiga till 70 % av de totala driftskostnaderna för ett parkeringsgarage.

Pacific LED Parking Green är baserat på det senaste inom LED-teknologi- och optik

och i kombination med närvarostyrda styrenheter utgör produkten ett innovativt,

flexibelt och helt eftermonterbart system för parkeringsentrepenörer som vill

reducera sina energikostnader och de medföljande koldioxidutsläppen utan att

kompromissa med den säkerhet och komfort som belysning innebär för

parkeringsgaragets gäster.

Fördelar
• Möjligt att uppnå energibesparingar på upp till 80 % jämfört med lysrör, utan att

kompromissa med säkerheten

• Helt eftermonterbart system, kabelbyte behövs inte; smidig driftsättning med

självadressering

• Total systemgaranti; möjligt serviceerbjudande för 10 års-garanti.

Funktioner
• Det senaste inom LED-teknologi och -optik

• Energieffektiv, med utökad livslängd tack vare dimningskapacitet, vilket garanterar

god avkastning på investeringen

• Robusta komponenter och system

• Enkel att installera tack vare trådlösa styrenheter, sensorer och smidig

driftsättning med självadressering

• Säljs endast som ett fullständigt system
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Användning
• Parkeringshus

specifikationer

Armatur WT460X

Ljuskälla Philips Fortimo LEDline 3R

Effekt 28 till 58 W (beroende på utförande)

Spridningsvinkel 50º (NB)

100º (WB)

120º (VWB)

Ljusflöde 3 500 till 6 400 lm (beroende på utförande)

Korrelerad

färgtemperatur

4 000 K

Färgåtergivningsindex >80

Medellivslängd L70B50 80,000 timmar

Medellivslängd L80B50 50,000 timmar

Medellivslängd L90B50 25,000 timmar

Driverbortfall 1 % per 5 000 timmar

Genomsnittlig

omgivningstemperatur

+25 ºC

Temperaturintervall vid

drift

-20 till +45 ºC

Driftdon Inbyggt

Nätspänning 230 eller 240 V / 50-60 Hz

Dimning Inbyggt trådlöst styrsystem med externa IP65-sensorer

Styrsystemets input DALI; driftsättning med fjärrkontroll (levereras med systemet)

Tillval Nödbelysning (inbyggd): 3 timmar (EL3)

Genomkoppling (TW1 eller TW3)

Material Armaturhus: polykarbonat

Takklämmor: rostfritt stål

Linser: PMMA

Färg Grått, RAL 7035

Optik Smal (NB), bred (WB) och väldigt bred (VWB) beam

Anslutning Inbyggda hane / hona-kontakter

Installation Enskild; armaturen låses fast i förmonterad takplatta (levereras

med armaturen)

Genomkoppling möjlig

Kommentarer Lösningen levereras endast som komplett system

Versions

Produktinformation
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