
StyliD Evo
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

ST770T | StyliD Evo Compact - Strømforsyning - Bred lysstråle -

36°

Med StyliD Evo kan forhandlere få PerfectAccent-optikkens overlegne lyskvalitet og

markedsledende energieffektivitet i en rekke fleksible og fremtidssikre lyskastere.

StyliD Evo-lyskastere er enkle å rekonfigurere med raske og enkle optiske

oppgraderinger som ikke krever verktøy. De støtter også hyppige endringer i

butikkoppsett, ettersom StyliD Evo-lyskasteren enkelt kan flyttes på skinnen eller

Maxos fusion-skinnen. StyliD dekker et bredt spekter av bruksområder innen

belysning, fra lavere lysnivåer i nærbutikker til installasjoner med høy takhøyde der

svært høy lyseffekt er nødvendig og gir kontinuitet i alle butikkonsepter. 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-lyskastere med PerfectAccent-reflektorer er sertifisert som et sirkulært

belysningsprodukt og gir flere alternativer for systemintegrering og dimming i kablet

og trådløs utgave. For forlenget holdbarhet og bedre visuell presentasjon av mat,

redusert matsvinn og økt salg er LED-lysprofiler for ferskmat tilgjengelige. Se våre

mote- og matkatalogsider for å finne ut mer om PremiumWhite, PremiumColor,

Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Warnings and safety
• Alle fotometriske data estimeres uten det valgfrie frontglasset. Lyseffekten skal reduseres med 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

Produktdata
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Generell informasjon

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

Driver inkludert Ja

Produktseriekode ST770T [StyliD Evo Compact]

Lighting Technology LED

Verditrapp Spesifikasjon

 

Teknisk belysning

Lysytelse 3 900 lm

Mettet rød (R9) <50

Korrelert fargetemperatur (nom) 3000 K

Lyseffekt (vurdert) (nom) 108 lm/W

Fargegjengivelsesindeks (CRI) ≥90

Spredningsvinkel på lyskilden 120 grad(er)

Lyskildefarge Premium hvit med CRI ≥ 90

Optisk type Bred lysstråle

Armatur lysstråle spredning 36°

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) Not applicable

 

Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220 til 240 V

Line Frequency 50 to 60 Hz

Inngangsfrekvens 50 til 60 Hz

Average CLO power consumption - W

Effektforbruk 36 W

Startstrøm 4,9 A

Innløpstid 56 ms

Effektfaktor (brøk) 0.9

Tilkobling Spor

Kabel -

Antall produkter på MCB på 16 A type B 24

 

Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer +10 til +35 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

Driver/kraftenhet/transformator Strømforsyning

Konstant lyseffekt (CLO) Nei

 

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale Ekstrudert aluminium

Reflektormateriale Belegg av polykarbonataluminium

Optisk materiale Polykarbonat

Optisk deksel/linsemateriale -

Fixation material -

Innfatningsfarge Svart RAL 9004

Optisk deksel/linsefinish Matt

Total lengde 210 mm

Total bredde 90 mm

Total høyde 275 mm

Mål (høyde x bredde x høyde) 275 x 90 x 210 mm

 

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode IP20 [Fingerbeskyttet]

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02 [0,2 J standard]

Sustainability rating -

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

Test av glødetråd Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennbare

overflater

CE-merke Ja

ENEC-merke ENEC-merke

Garantiperiode 5 år

Samsvar med EU RoHS Ja

 

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-10%

Innledende kromatisitet (0.422, 0.386) SDCM <2

Strømforbrukstoleranse +/-10%

 

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median

brukstid på 50 000 timer

5 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid*

50000 h

L80

 

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq 25 °C

Maksimalt dimmenivå Ikke relevant

Egnet for tilfeldig veksling Ja

 

Produktdata

Full EOC 872016901336000

Produktnavn for bestilling ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

Bestillingskode 01336000

SAP-teller – antall per pakke 1

SAP-teller – pakker per utvendige 1

Materialnummer (12NC) 910505102316

Fullstendig produktnavn ST770T 39S/PW930 WIA WB WH

EAN/UPC – boks 8720169013360
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