
Optimal
butiksflexibilitet och
prestanda
StyliD Evo

Butiker gör oftare mindre uppdateringar i butiken istället för fullständiga

ombyggnader var åttonde till tionde år. Samtidigt måste de behålla den ljuskvalitet

de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och

uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Dessutom behöver de

framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik

från mängden. StyleiD är den perfekta energieffektiva lösningen för dagens

krävande butiksmiljöer. Den levererar ljus av hög kvalitet och ger ett enastående

ljusutbyte. Dessutom kan optiken bytas utan verktyg. För att förlänga livslängden i

butiken ytterligare gör OptiShield-optikhuset att produkten förblir fläckfri och ren.

StyleiD ger kontinuitet i butiksmiljön och omfattar ett stort utbud av

belysningstillämpningar, från lägre ljusnivåer i servicebutiksformat till installationer

för höga takhöjder där mycket starka ljusflöden krävs.

Fördelar
• Locka till dig kunder med en glänsande butik och överlägsen komfort för ögonen

• Enkel att flytta och uppgradera för återkommande butiksuppdateringar

• Klassledande effektivitet för att minska koldioxidavtrycket och spara på

energiförbrukningen

• Certifierad som cirkulär belysning med PerfectAccent högeffektiva reflektorer

Funktioner
• Byte och uppgradering av reflektorer utan verktyg

• OptiShields optikhus är tätat mot insekter och partiklar

• Filterglas och bländskydd finns som tillbehör

• Upp till 6 000 lm uteffekt för installation på höga höjder

• Oval stråle med hög intensitet möjliggör ökat armaturavstånd för belysning av

kassor, skyltar eller reklambanners
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Användning
• Servicebutiker

• Snabbköp och stormarknader

• Stora butikskedjor

Varning och Säkerhet
• Alla fotometriska data är beräknade utan tillvalet frontglas. Ljusflödet ska minskas med 3,5 % när ett frontglas används

• Rengöring av optiken ska endast utföras med tryckluft. Det är förbjudet att vidröra LED eller reflektor. För utrymmen med

matberedning och mycket dammiga områden rekommenderas tillvalet frontglas, eftersom det kan rengöras med en (torr)

mikrofiberduk.

• Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned

• Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Versions

StyliD Evo Compact ST770B white,

semi recessed

StyliD Evo Compact HR
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Produktinformation

StyliD Evo ST770B semi recessed

installation rim

Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

ENEC-märkning ENEC-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Glödtrådstest Temperatur

650 °C,

varaktighet 30 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå Ej tillämpligt

Lämplig för slumpmässig brytning Ja

Allmän information

Order Code Full Product Name Produktfamiljskod

97664400 ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH ST770B

01335300 ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ST770T

01336000 ST770T 39S/PW930 WIA WB WH ST770T

Ljusteknik

Order Code Full Product Name Optiktyp

97664400 ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH Medelstrålande ljusfördelning

01335300 ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH Bredstrålande ljusfördelning

Order Code Full Product Name Optiktyp

01336000 ST770T 39S/PW930 WIA WB WH Bredstrålande ljusfördelning
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Temperatur

Order Code Full Product Name Omgivningstemperatur

97664400 ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH +10 till +25 °C

01335300 ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH +10 till +35 °C

Order Code Full Product Name Omgivningstemperatur

01336000 ST770T 39S/PW930 WIA WB WH +10 till +35 °C

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

97664400 ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH (0.422, 0.386) SDCM <2

01335300 ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH (0.49, 0.38) SDCM <3

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

01336000 ST770T 39S/PW930 WIA WB WH (0.422, 0.386) SDCM <2
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