
Perfekt lyskvalitet
med høy effektivitet
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 er en svært effektiv og pålitelig vanntett LED-lysarmatur som gir

fremragende lyskvalitet med jevn lysfordeling uten synlige striper eller

fargeartefakter. Serien har modulær konstruksjon som gjør oppgradering og

vedlikehold enkelt. Det nye optiske systemet gir forvrengningsfri belysning med

forbedret visuell rettledning, noe som gjør at det passer perfekt til generell industri,

varehus og parkeringsområder. Serien har også en rekke optikkmuligheter som sikrer

optimaliserte belysningsløsninger for svært mange bruksområder. For industrielle

bruksområder har PacificLED gen4 en åpen produktarkitektur med verktøyløs tilgang

til forkoblingsbrettet og en innovativ endedekseldesign med en innebygd kontakt for

rask og enkel installasjon. Monteringsklemmen i ett stykke sikrer at det ikke

forekommer små, løse komponenter som kan påvirke produksjonsprosessen.

Fordeler
• Høykvalitetsoptikk som gir en jevn belysning uten synlige striper eller

fargeartefakter: Dette gir bedre visuell rettledning

• Bredt utvalg av lyskjegleformer for et optimalisert belysningskonsept til en rekke

bruksområder

• Problemfri montering og enkelt vedlikehold med verktøyfri tilgang til

forkoblingsbrettet og endefeste med innebygde kontakter

Funksjoner
• Stort optikkutvalg (smalstrålet, bredstrålet, meget bredstrålet og opalisert) og

lumenpakker med ypperlig blendingskontroll.

• Høyeffektiv ytelse, 140 lm/W

• IP66 – beskyttet mot støv, kan vaskes og spyles

• GreenParking-systemet gir økt energieffektivitet med automatisk dimming

• Lengre brukstid takket være levetiden på opptil 100 000 timer ved L70B50
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Søknad
• Industriområder

• Lager/distribusjonsanlegg

• Parkeringsgarasjer

• Kjøle og fryseanlegg

Tilbehør
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