
Utmärkt ljuskvalitet
och hög effektivitet
Pacific LED gen4

Pacific LED gen4 är en högeffektiv, tillförlitlig och vattentät LED-armatur med

utmärkt ljuskvalitet och jämn ljusfördelning utan synliga ränder eller färgartefakter.

Modulkonstruktionen gör det enklare att uppgradera och underhålla installationen.

Det nya optiska systemet ger förvrängningsfritt ljus med förbättrad visuell

vägledning, vilket gör Pacific LED gen4 till det perfekta valet för allmänbelysning av

industrier, lagerlokaler och parkeringsplatser. Produktserien innefattar även olika

typer av optik som gör det möjligt att skapa optimerade belysningsscheman för en

mängd olika användningsområden. För industriella tillämpningar erbjuder Pacific

LED gen4 en öppen produktdesign med verktygslös åtkomst till driftdonshuset samt

en armaturgavel med inbyggd kontakt för snabb och enkel installation.

Monteringsklämman i ett stycke garanterar att det inte finns några små, lösa delar

som kan hamna på villovägar och påverka produktionsprocessen.

Fördelar
• Den högkvalitativa optiken har en behaglig och enhetlig ljusfördelning utan

synliga ränder eller färgartefakter, för förbättrad visuell vägledning

• Välj bland olika former på ljuskäglan för en optimerad belysning för många olika

tillämpningar.

• Enkel installation och smidigt underhåll, verktygslös åtkomst till driftdonshuset

samt en armaturgavel med inbyggda kontakter

Funktioner
• Stort urval av optik (smal, bred, mycket bred eller opaliserad) och ljusflöden med

utmärkt bländningskontroll.

• Högt ljusutbyte: 140 lm/W

• IP66 – damm- och strålskyddad armatur

• GreenParking-systemet dimrar automatiskt ljuset för ökad energieffektivitet

• Livslängd upp till 100 000 timmar vid L70B50
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Användning
• Industriområden

• Lagerlokaler/distributionscenter

• Parkeringsgarage

• Kyllageranläggningar
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