
ClearAccent –
prisvärd infälld LED-
spot
ClearAccent

ClearAccent är en grundserie infällda spotlights för ersättning av konventionella

halogenbaserade armaturer. Det attraktiva priset och höga ljusutbytet gör valet att

uppgradera till LED enkelt, och den kompakta armaturdesignen med inbyggt

driftdon lämpar sig för ett antal olika användningsområden. Fästhålens mått

uppfyller den gamla halogenbaserade standarden på 68 mm, vilket möjliggör

eftermontering, och skruvkontakter bidrar till enkel och säker installation.

Fördelar
• Den enklaste och billigaste lösningen för att uppgradera från halogen till LED-

spottar

• Minskade driftkostnader: energibesparingar på 90 % och tio gånger längre

livslängd jämfört med vanliga halogenbaserade armaturer

• Ren och enkel design som smälter in diskret i all interiör

Funktioner
• Tillgänglig i fast eller justerbart utförande

• 500 lumen med 36 graders spridningsvinkel

• Tillgängliga färgtemperaturer: 3 000 och 4 000 K

• Inbyggt driftdon

• Kompatibel med de flesta dimmers

Användning
• Receptioner och andra utrymmen i hotell och restauranger

• Mindre butiker och kontorslokaler

• Korridorer och hissar

• Toaletter
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specifikationer

Typ RS060B (infälld spot, fast utförande)

RS061B (infälld spot, justerbart utförande)

Tak Tak med gipsskivor

Ljuskälla Icke utbytbar LED-modul

Effekt 6W

Spridningsvinkel 36°

Ljusflöde 500lm

Korrelerad

färgtemperatur

3000 eller 4000K

Färgåtergivningsindex > 80

Bibehållet ljusflöde vid

snittlivslängd* på

50000 tim

L65

Felfrekvens för

styrsystemet vid

snittlivslängd på

50000 tim

7.5%

Omgivningstemperatur

för bästa prestanda Tq

+25°C

Temperaturintervall vid

drift

0°C till +40°C

Driftdon Inbyggt

Spännings- och

dataanslutning

Spännings- och dataanslutning

Nätspänning 230 eller 240V/50–60Hz

Dimning Kompatibel med de flesta fasstyrda dimmerenheter med

framkantsreglering

Inspänning till

styrsystem

Inte tillämpligt

Tillval Fast eller justerbart utförande

Material List: pressgjutet aluminium

Baksida: polykarbonat

Färg Vit (WH)

Optisk kupa Klar polykarbonat

Anslutning Inbyggda han-/honkontakter

3-polig anslutning med draggänga

Underhåll Inget

Installation Monteras med fjäderklämmor

Genomgående kabel kan inte användas

Det justerbara utförandet kan riktas 25°

Tillbehör Inga

Versions

ClearAccent RS060B infälld

spotlight, fast utförande

Produktinformation

ClearAccent-RS060B-DP02.tif ClearAccent-RS061B-DP01.tif
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Produktinformation

ClearAccent-RS061B-DP03.tif

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur 0 till +40 °C

 
Användning och godkännande

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

 
Styrenheter och dimring

Dimbara Ja

 
Drift och elektricitet

Inspänning 220-240 V

 
Allmän information

CE-märkning CE märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Driftdon -

Utbytbar ljuskälla Nej

Optiktyp symmetrisk

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt färgåtergivningsindex ≥80

Initialt LED-ljusutbyte 83 lm/W

Initialt ljusflöde 500 lm

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Initial ineffekt 6 W

 
Mekanik och armaturhus

Färg-- Vit

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet Init. korr. färgtemperatur

07267799 RS060B LED5-36-/830 PSR II WH (0.43, 0.40) SDCM <3 3000 K

07270799 RS061B LED5-36-/840 PSR II WH (0.38, 0.38) SDCM <3 4000 K
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