
Uitstekende
lichtkwaliteit met een
hoge efficiëntie.
Pacific LED gen4

PacificLED gen4 is een zeer efficiënte en betrouwbare waterdichte LED-armatuur

die geweldige lichtkwaliteit biedt met een uniforme lichtverdeling zonder zichtbare

strepen of kleurartefacten. Het assortiment heeft een modulair ontwerp, ideaal om

een toekomstige upgrade en snel onderhoud mogelijk te maken. Dankzij een breed

aanbod aan optieken, is de PacificLED gen4 ideaal voor uiteenlopende industriële

toepassingen. Van hoge magazijnen tot lage parkeergarages kan er een optimaal

lichtplan worden opgesteld. Voor industriële toepassingen biedt PacificLED gen4

een open product-architectuurbenadering met toegang tot de VSA-unit zonder dat

daar gereedschap voor nodig is en een innovatief eindkapontwerp met ingebouwde

connector voor snelle en eenvoudig installatie. De montageklem uit één stuk zorgt

ervoor dat er geen kleine, losse onderdelen zijn die invloed kunnen hebben op het

primaire productieproces.

Voordelen
• Hoogwaardige optieken met een aangename uniforme lichtverdeling zonder

zichtbare strepen of kleurafwijking

• Ruime keuze aan optieken voor een geoptimaliseerd lichtplan bij diverse industrie

toepassingen

• Eenvoudige en snelle installatie dankzij de slimme eindkappen en praktische

ophangbeugels

Product family leaflet, 2023, januari 10 Wijziging van gegevens voorbehouden

LightingLighting



Kenmerken
• Ruim assortiment van optieken (smalstralend, breedstralend, erg breedstralend en

opaal) en lichtopbrengst met uitmuntende anti-verblindingsoplossing.

• Zeer efficiënt, 140 lm/W

• IP66 – bescherming tegen binnendringen van stof en straalwaterdicht

• Het GreenParking-systeem verbetert het energierendement en de levensduur

door automatisch te dimmen

• Levensduur van maximaal 100.000 uur bij L70, wat zorgt voor een uiterst lange

levensduur

Toepassing
• Industrieterreinen

• Magazijnen/distributiecentra

• Parkeergarages

• Koelhuizen

Pacific LED gen4
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