Lighting

StyliD Evo
ST770Z OVL-V FG
StyliD Evo Compact Accessory
Met StyliD Evo kunnen winkeliers nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en
toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een serie met
flexibele en toekomstbestendige spots. StyliD Evo spots zijn eenvoudig opnieuw te
configureren met snelle en eenvoudige upgrades van de optieken, waar geen
gereedschap voor nodig is. Ook zijn ze geschikt voor regelmatige wijzigingen in de
winkelindeling, aangezien de StyliD Evo spots eenvoudig op een andere plek op de
rail of Maxos fusion-infrastructuur kunnen worden bevestigd. Voor een groot aantal
verlichtingstoepassingen, van lagere lichtniveaus in gemakswinkels tot installaties
aan hoge plafonds waar een zeer hoge lichtopbrengtst nodig is; StyliD biedt
continuïteit voor elke winkel. StyliD Evo kan op 3C of een DALI-rail worden
bevestigd (ST770T, ST780T), op een Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) of aan
het plafond met een semi-inbouw uitvoering (ST770B). Alle StyliD Evo spots met
PerfectAccent reflectors zijn gecertificeerd als circulair verlichtingsproduct en bieden
meerdere opties voor systeemintegratie en dimmen, zowel bedraad als draadloos.
Er zijn FreshFood LED-verlichtingsrecepten beschikbaar die de houdbaarheid
verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, zodat voedselverspilling
wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion &
Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh
Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid
• Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij
gebruik van een frontglas
• De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar
voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het
glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel.
• Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
• Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een
geïsoleerde handschoen
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Wijziging van gegevens voorbehouden

StyliD Evo

Product gegevens
Algemene informatie

Productgegevens

Materiaal

-

Volledige productcode

871869996063600

Accessoirekleur

Nee

Productnaam voor bestelling

ST770Z OVL-V FG

Accessoire PFC

-

EAN/UPC - Product

8718699960636

Code productfamilie

ST770Z [ StyliD Evo Compact Accessory]

Bestelcode

96063600

Numerator - Aantal per pak

1

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Numerator - Dozen per buitendoos

1

Optisch materiaal

Polycarbonaat

SAP-materiaal

910500465867

Totale hoogte

54 mm

Nettogewicht SAP (per stuk)

0,100 kg

Totale diameter

75 mm

Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)

54 x NaN x NaN mm (2.1 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing
IK-classificatie

IK02 [ 0,2 J standaard]
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