Lighting

Det ultimate innen
fleksibilitet og ytelse
for butikker
StyliD Evo
Med StyliD Evo kan forhandlere nyte den overlegne kvaliteten på lys, og
markedsledende energieffektiviteten til PerfectAccent-optikk i en rekke fleksible og
fremtidssikre projektorer. StyliD Evo-projektorer er enkle å rekonfigurere med raske
og enkle optiske oppgraderinger som ikke krever verktøy. De støtter også hyppige
endringer i butikkoppsett, ettersom StyliD Evo-projektoren kan enkelt flyttes på
skinnen eller Maxos fusion-stativet. StyliD dekker et bredt spekter av
belysningsapplikasjoner, fra lavere lysnivåer i praktiske formater til installasjoner
med høy takhøyde der svært høy lyseffekt er nødvendig, og StyliD tilbyr kontinuitet
for hvert detaljkonsept. StyliD Evo kan monteres på 3C eller DALI-skinne (ST770T,
ST780T), på Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), eller i taket med en delvis
innfelt versjon (ST770B). Alle StyliD Evo-projektorer med PerfectAccent-reflektorer
er sertifisert som et sirkulært belysningsprodukt og tilbyr flere systemintegrasjonsog dimmealternativer, inkludert kablet så vel som trådløst. For forlenget holdbarhet
og bedre visuell representasjon av mat, redusert matsvinn og økt salg er LEDbelysningsoppskrifter for ferskmat tilgjengelige. Se våre mote- og matkatalogsider
for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og
Champagne.

Fordeler
• Tiltrekk kunder med mer strålende lys og overlegen øyekomfort
• Enkel å omplassere og oppgradere for hyppige butikkoppdateringer
• Reduser karbonutslippet og spar energi med effektivitet i verdensklasse
• Sertifisert for sirkulær belysning med høyeffektive PerfectAccent-reflektorer
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Funksjoner
• Enkelt optikkbytte eller oppgraderinger som ikke krever verktøy
• Tilgjengelig med høyeffektive PerfectAccent-reflektorer
• Valgfritt frontglass (anbefalt i miljøer med mye støv)
• Opptil 6 000 lm lysstyrke for høye monteringshøyder
• Tilgjengelig med LED-lysprofiler for matvarer
• Kablede (DALI) og trådløse tilkoblingsmuligheter
• Oval stråle med høy intensitet gir mulighet for økt armaturavstand ved belysning
av ferskvaredisker eller logoer på veggen

Søknad
• Nærbutikker
• Super- og hypermarkeder
• Formater for storbutikker

Warnings and safety
• Alle fotometriske data estimeres uten det valgfrie frontglasset. Lyseffekten skal reduseres ved 3,5 % ved bruk av frontglass
• Rengjøring av optikken skal kun gjøres med komprimert luft. Berøring av LED-lampen eller reflektoren er forbudt. Det anbefales
på det sterkeste at det valgfrie frontglasset brukes i områder der det tilberedes mat, og i områder med mye støv, siden dette
glasset kan rengjøres med en tørr mikrofiberklut.
• Under vedlikehold må produktet slås av og kjøles ned
• Produktet må monteres utenfor rekkevidde. Det er kun mulig å manipulere produktet når det er varmt, ved bruk av en isolert
hanske

spesifikasjoner
Omgivelsestemperatur

+10 to +35 °C

Opprinnelig lysytelse

2700 lm, 3900 lm

Armaturets

36°

Inngangsfrekvens

50 til 60 Hz

spredningsvinkel

Inngangsspenning

220 to 240 V

Armaturets hovedfarge Svart RAL 9004

Startstrøm (A)

4.9 A

Dimming

No

Materialer

Forkoblingsboks:

Driver

Power supply unit (PSU)

Materialer

Armaturhus: ekstrudert aluminium

Opprinnelig korrelert

2200 K, 3000 K

Optikk

WB | bredstrålende

Produktnavn

ST770T

Garantiperiode

5 år

fargetemperatur
Opprinnelig

29 W, 36 W

inngangseffekt
Opprinnelig lyseffekt

93, 108 lm/W

for LED-armatur
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Versions

StyliD Evo Compact - 12°
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Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Bruksforhold
For omgivelsestemperaturer mellom

+10 to +35 °C

Maksimalt dimmenivå

Bruke ikke

Egnet for tilfeldig veksling mellom av

Ja

og på

Opprinnelig
Full Product

Opprinnelig

Oppr. Korr.

Oppr.

lyseffekt for

Order Code Name

kromatisitet

Fargetemperatur

Fargegjengivelsesindeks

LED-armatur

01335300

ST770T 27S/

(0.49, 0.38)

2200 K

≥80

93 lm/W

ROSE WIA

SDCM <3

3000 K

≥90

108 lm/W

Godkjenning og bruk

WB FG WH

Mek. støt, beskyttelseskode

IK02

Ingress beskyttelseskode

IP20

01336000

ST770T 39S/

(0.422, 0.386)

PW930 WIA

SDCM <2

WB WH

Kontroller og dimming
Kan dimmes

No

Drift og elektrisk
Inngangsspenning

220 to 240 V

Generell informasjon
Lyskjeglevinkel for lyskilde

120 °

CE-merke

CE mark

IEC-beskyttelsesklasse

Sikkerhetsklasse II

Driver inkludert

Ja

ENEC-merke

ENEC mark

Brennbarhetsmerke

For montering på
normalt
antennbare
overflater

Test av glødetråd

Temperatur
650 °C, varighet
30 sek

Lyskilde kan byttes ut

No

Antall forkoblingsenheter

1 unit

Optikktype

WB

Produktseriekode

ST770T

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)
Toleranse for lysytelse

+/-10%

Mekanisk og innfatning
Farge

Svart RAL 9004

Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)
Opprinnelig

Opprinnelig

Order Code Full Product Name

lysytelse

inngangseffekt

Order Code Full Product Name

01335300

2700 lm

29 W

01336000

ST770T 27S/ROSE WIA WB
FG WH
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Opprinnelig

lysytelse

inngangseffekt

ST770T 39S/PW930 WIA WB 3900 lm

36 W

WH
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