Vestavné
svítidlo
ACAMAR
pro
ATIK
je profilové
svítidlo
s moderním
osvětlení výtahů
a podhledů.
tvarem.
Je vhodné
pro prostor
s využitím rovných a střídmých
Vestavné svítidlo Acamar je určeno pro osvětlení výtahů,
tvarů.

nebo jako bodové do podhledů, a to jak v kancelářských,
tak bytových
do nábytkových
Toto
svítidloprostorách,
je určenopopř.
proje vhodné
trvalé iosvětlení
veřejných
obvykle seprostor.
používá
sestavách
po 2-8ks.
Svítidlo
je
isestav,
průmyslových
Svítidlo
je možno
použít
k vytvoření
možné doplnit
zálohovaným
zdrojem
a použítk jejvytvoření
při
dlouhého
provedení
(až 10m),
případně
výpadcíchtvarů
elektrického
proudu.
Napájecísezdroj
se dodává
různých
a obrazců.
Pro svítidlo
používá
převážně
jako společný
matný
difuzor.pro požadovanou sestavu svítidel.
U tohoto svítidla nabízíme možnost dřevěné obložky dle
výběru, která zakryje kovový korpus a vznikne luxusní
svítidlo do interiéru.

Varianty a parametry svítidla ATIK
Acamar
typ				
profilové
vestavné obdelníkové
svítidlo
svítidlo
použití				
kanceláře,
pro osvětlení
(samostatně
výtahů neboi vjako
sestavách
bodové- do
čtverec,
podhledů
trojúhelník, dlouhá řada)
základní
IP				40
barva svítidla		
přírodní, eloxovaný
							
nebo lakovaný hliník
IP				
základní barva svítidla		 54						
eloxovaný hliník - přírodní
délka/šířka/výška (mm)		
332/72/51		
95/44
647/72/51		
962/72/51		
1277/72/51				
verze1
modul			
350		
650		
1000		
1300		
barvy světla			
neutrální 			
teplá
			
		
				
(4000K)			
(3000K)			
		
barvy světla			teplá
		neutrální		studená		mix
		
				
(3000K)		
(4000K)		
(6000K)		
(3000 - 6000K)			
difuzor				matný			polomatný
upevnění			
vestavné					
difuzor				matný						
světelný
výkon/příkon		
220lm/2W
DC24V
upevnění			
lankové
		DC 24V		trubkové		300lm/2,9W
přisazené					
světelný výkon/příkon		
1000lm/9,9W na 1 modul, AC 230V
2000lm/18,7W na 1 modul, AC 230V
								(pouze s neutrální barvou světla)
hmotnost bez zavěšení (kg)		
0,8		
1,5		
2,2		
3,0
ovládání svítidla Acamar
Výhody

Výhody
svítidladíky
ATIK
- Dlouhá životnost
patentově chráněným modulům.

- Díky použití LED modulů, speciálně vyvinutých firmou BohemiaLED, dosahuje životnost LED diod min 50.000 hodin, což odpovídá
-nepřetržitému
Dlouhá životnost
svítidla,
dosažená
svícení
po dobu
téměř pomocí
6 let! vlastní výroby a patentovaným LED modulům.
-- Věrnost
Záruční doba
5
let,
podložená
vlastním
vývojem LED modulů, zaručujících životnost LED diod minimálně 50 000 hodin,
podání barev:
což
je nepřetržité
dobubílá,
téměř
6 let.
- neutrální
bílá, Rasvícení
> 85 poteplá
Ra >
80
- Věrnost
podání
barev
(CRi)
:
neutrální
bílá
Ra>85
+ studená,
teplá,Rakombinovaná
MIX>80
- studená bílá, Ra > 80 kombinovaná studená a teplá
bílá (MIX),
> 80
-- Neruší
neunavuje
oči. oči blikáním tak jako zářivková svítidla s tlumivkou.
Neruší blikáním
blikáním a- svítidla
neunavují
-- Okamžitý
start
svítidla
v
plném
výkonu.seTato
vlastnost
podmínkách,
Okamžitý start - svítidla BohemiaLED
rozsvítí
plnýmumožňuje
výkonem použití
do jednéi vsekundy.
Jejich vlastnosti je tedy předurčují i do prostor,
kdedochází
docházík kčastému
častémurozsvěcování
rozsvěcení aazhášení
a nemá
žádnýsevliv
na životnost
svítidla.
kde
zhasínání,
životnost
přitom
nesnižuje.
-- Pracovní
-20° ažteplotám
+40° - je možné používat při velmi nízkých teplotách, a to až do -20 °C.
Odolnostteplota
proti nízkým
-- Ochrana
životního– prostředí,
protože
neobsahuje
rtuťjiné
anitěžké
jiné těžké
Životní prostředí
naše výrobky
neobsahují
rtuť ani
kovykovy.
a jsou tedy šetrné k životnímu prostředí. BohemiaLED moduly použité
-veÚspora
elektrické
energie,
protože
nevyzařuje
zbytečné
teplo
a
to
se
projeví
nižším energie
celkovýmoproti
příkonem
svítidla.
svítidle nevyzařují zbytečně teplo, což se projeví až 10x nížší spotřebou
elektrické
klasické
žárovce.
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jedinečná česká LED svítidla...

