
StoreFlux – kraftig
LED-aksentbelysning
som passer perfekt
inn i butikkens
arkitektur
StoreFlux gen3 rim

StoreFlux-gitterlyset kan utstyres med opptil fire LED-moduler ved hjelp av et

spesielt reflektorsystem. Det gir kvalitetsbelysning som gjør at butikken og varene

ser fantastiske ut. Kombinasjonen av flere LED-kilder og pakker med høy lumen i ett

armatur sørger for strålende lyseffekter.StoreFlux er praktisk talt vedlikeholdsfri

sammenlignet med CDM, i tillegg til at effektiviteten er mye høyere.

Fordeler
• Effektbelysning av høy kvalitet takket være PerfectAccent-reflektorens lyssignatur

• Kort inntjeningsperiode sammenlignet med CDM-armaturer på grunn av høy

systemeffektivitet

• Effektiv og med lite vedlikehold takket være effektiv LED-teknologi

Funksjoner
• Flere aksentlyskilder i ett armatur (1, 2, 3 eller 4 LED-moduler)

• Pakker med høy lumen: opptil 3900 lm per modul (versjon med opptil 3 hoder)

• Versjoner med eller uten innfatning, forskjellige RAL-fargekombinasjoner er

tilgjengelige

• Enkel å montere og vedlikeholde (separat monteringsramme, LED-lysmotorer og

reflektorer som kan byttes ut)
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Søknad
• Butikk, mote

• Hotell- og restaurantnæringen

spesifikasjoner

Type GD601B (kant, versjon med 1 hode)

GD602B (kant, versjon med 2 hode)

GD603B (kant, versjon med 3 hode)

GD604B (kant, versjon med 4 hoder på rad)

GD605B (kant, versjon med 4 hoder i firkant)

Lyskilde Ikke-utskiftbar LED-modul

Effekt (per hode) LED11S: 16.5 W

LED12S: 12,5 W

LED20S: 20 W

LED17S: 16 W

LED27S: 25 W

LED39S: 39 W

Spredningsvinkel LED12S/17S/27S/39S: 29º og 35º,

LED11S/20S: 10 º

Lysytelse (ved 3000 K) LED11S: 1100 lm

LED12S: 1200 lm

LED20S: 2000 lm

LED17S: 1700 lm

LED27S: 2700 lm

LED39S: 3900 lm

Korrelert

fargetemperatur

2700, 3000 eller 4000 K og CrispWhite

Fargegjengivelse 80

90 (lysfarge 930)

> 95 (CRW)

Medianlevetid L70B50 70 000 timer

Medianlevetid L80B50 50 000 timer

Medianlevetid L90B50 25 000 timer

Driverbortfall 1 % per 5000 timer

Gjennomsnittlig

omgivelsestemperatur

+25 ºC

Driftstemperatur +10 til +35 ºC

Driver Separat

Nettspenning 230 eller 240 V / 50-60 Hz

Dimming DALI

Materialer Hus: aluminium, stål

Frontglass: akryl

Farge Hvit (WH-WH)

Hus, hoder og kant kan ha forskjellige fargekombinasjoner

(WH-WH, BK-BK, GR-BK, WH-BK)

Glass Akryl

Tilkobling Push-in-kobling, 3-polet push-in med viderekobling (CU3), 5-

polet push-in med viderekobling (CU5)

Kabelalternativer 0,5 m kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg (CW), 0,5 m

kabel med 3-polet Wieland/Adels-plugg og lås (CW-L), 1 m

kabel med ekstern BST14 DALI-kontakt (C1KBST2)

Vedlikehold Utskiftbar LED og driver

Montering Festes ved hjelp av klemmer

Merknader: Optisk enhet regulerbar over 30º

360º rotering av den optiske enheten

Versions

Zapuštěné vícezdrojové LED

svítidlo StoreFlux GD603B

s lemem

StoreFlux gen3 rim

2Product family leaflet, 2022, Februar 23 data kan endres



Produkt detaljer

Sett nedenfra (drivere er ikke tatt

med)

Sett ovenfra (drivere er ikke tatt

med)

Rotasjonssystem sett fra siden
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