
Flexibel och prisvärd
allround-lösning för
användning i butik
GreenSpace Accent Projector

Tack vare GreenSpace Accents utbud av strålkastare får butiksinnehavare och

fastighetsägare möjlighet att njuta av den överlägsna ljuskvaliteten och

marknadsledande energieffektiviteten hos PerfectAccent-optiken till en överkomlig

investeringskostnad. Den nya PerfectAccent-optiken har ett högkvalitativt ljus som

ger lyster åt varorna samtidigt som det ger bättre ögonkomfort åt kunderna.

Installation och ompositionering går snabbt och enkelt och kräver inga extra verktyg

eftersom GreenSpace Accent Projector sömlöst kan integreras på 3C- och DALI-

skenor, CoreLine Trunking och Maxos fusion. För kläd- och livsmedelsbutiker (t.ex.

stormarknader) finns GreenSpace Accent Projector med speciella LED-utföranden

och LED-belysningskoncept för färska livsmedel som visar varorna från sin bästa

sida. Läs mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost och

Champagne på sidorna om kläder och livsmedel i vår katalog.

Fördelar
• Den stilrena, robusta och neutrala designen smälter väl in i butiken

• Ökad lyster och bättre ögonkomfort för kunderna med PerfectAccent-optik

• Hög energieffektivitet som bibehålls under produktens hela livslängd
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Funktioner
• Verktygsfri installation och ompositionering (ST321T), CoreLine Trunking (ST321Y,

utförande med två spotlights) eller Maxos fusion (ST321S)

• Finns med högt ljusflöde på upp till 4 900 lm, ett stort urval av optik, frontglas och

avbländningstillbehör som tillval

• Inklusive särskilda LED-utföranden för butik och LED-belysningskoncept för

färska livsmedel

• Mycket flexibel och bred inriktning, inklusive uppåtriktad belysning

• Finns för vanlig nätspänning (PSU), enkel DALI-dimring (PSD), Interact-kompatibel

DALI (DIA) och inomhuspositionering (DIA-VLC)

Användning
• Servicebutiker

• Snabbköp och stormarknader

• Klädbutiker

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

• Optiken får endast rengöras genom användning av 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

Måttskiss
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Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

Produktfamiljskod ST321T

 
Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel 120 °

Optiktyp Bredstrålande

ljusfördelning

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur +10 till +35 °C

 
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

Lämplig för slumpmässig brytning Ja

Styrenheter och dimring

Order Code Full Product Name Dimbar

01333900 ST321T LED27S/ROSE WIA WB FG WH Nej

01334600 ST321T LED39S/PW930 WIA WB WH Ja

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

01333900 ST321T LED27S/ROSE WIA WB FG WH (0.48, 0.38) SDCM <2

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

01334600 ST321T LED39S/PW930 WIA WB WH (0.42, 0.39) SDCM<2

Användningsförhållanden

Order Code Full Product Name Max. dimringsnivå

01333900 ST321T LED27S/ROSE WIA WB FG WH Ej tillämpligt

Order Code Full Product Name Max. dimringsnivå

01334600 ST321T LED39S/PW930 WIA WB WH 1%
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GreenSpace Accent Projector
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