
Pacific LED Green
Parking – belysning
bare når det trengs
Pacific LED Green Parking

Riktig belysning i et parkeringsanlegg er viktig både for tryggheten og at man skal

finne frem. Men dersom det ikke er mulig å forutsi nøyaktig når behovet for

belysning gjør seg gjeldende, er belysningen ofte på hele tiden. Resultatet er at

energikostnadene for belysning kan være så høye som 70 % av de totale

driftskostnadene for et parkeringsanlegg. Pacific LED Green Parking er basert på

toppmoderne LED-teknologi og optikk - med lystyring som oppdager når noen er til

stede. Dette er et nyskapende, fleksibelt og fullstendig oppgraderbart system for

parkeringsoperatører som vil redusere energiforbruket og de tilknyttede CO2-

utslippene – uten at det går ut over sikkerheten og komforten som belysning gir

brukerne av parkeringsanlegg.

Fordeler
• Man kan oppnå energibesparelser på opp til 80 % uten at detet går ut over

sikkerheten

• Oppgraderbart system, uten at man trenger nye kabler. Enkel montering med

styring av hver enkelt node

• Full systemgaranti. Ti års garanti kan også fås..

Funksjoner
• Toppmoderne LED-teknologi og optikk

• Energieffektiv og utvidet systemlevetid på grunn av dimmefunksjon, noe som gir

god avkastning på investeringen

• Robuste komponenter og systemer

• Enkel installasjon på grunn av trådløse kontroller, sensorer og enkel montering

med styring av hver enkelt node

• Tilbys bare som et fullstendig system
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Søknad
• Parkeringsgarasjer

spesifikasjoner

Type WT460X

Lyskilde Philips Fortimo LEDline 3R

Effekt 28 til 58 W (avhengig av type)

Spredningsvinkel 50º (Smalstrålet)

100º (Bredstrålet)

120º (Veldig bredstrålet)

Lumen 3 500 til 6 400 lm (avhengig av type)

Fargetemperatur 4 000 K

Fargegjengivelse > 80

Medianlevetid L70B50 80 000 timer

Medianlevetid L80B50 50 000 timer

Medianlevetid L90B50 25 000 timer

Feilrate for driver 1 % per 5000 timer

Gjennomsnittlig

omgivelsestemperatur

+25 ºC

Driftstemperatur -20 til +45 ºC

Driver Innebygd

Nettspenning 230 eller 240 V / 50–60 Hz

Dimming Integrert trådløst kontrollsystem med eksterne IP65-sensorer

Kontrollsystem DALI

Valgmuligheter Nødbelysning (integrert): 3 timer (EL3)

Gjennomkobling (TW1 eller TW3)

Materialer Hus: Polykarbonat

Takklips: rustfritt stål

Linser: PMMA

Farge Grå, RAL 7035

Optikk Smal (Smalstrålet), bred (Bredstrålet) og svært bred (Ekstra

bredstrålet)

Tilkobling Integrerte hann-/hunnkontakter

Montering Enkeltvis; armatur låses i forhåndsmontert takplate (følger med

armaturen)

Gjennomkobling mulig

Merknader Denne løsningen tilbys bare som et fullstendig system

Produkt detaljer
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Tilbehør

WT460E IPT extended IR

Programming Tool is a remote

control for testing and

(re)commissioning the Pacific LED

Green Parking system via infrared.

 

Ordercode 89769900
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