
Monipuolista
suorituskykyä
vähittäismyymälöihin
StyliD Evo

StyliD Evo on monipuolinen ja tulevaisuudenkestävä kohdevalaisin, jonka ansiosta

vähittäismyymälöissä on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-optiikan

erinomaisesta valon laadusta ja markkinoiden johtavasta energiatehokkuudesta.

StyliD Evo -kohdevalaisimen optiikkaa on helppo muuttaa ilman työkaluja, ja

valaisimien paikkoja voidaan vaihtaa kätevästi kiskon tai Maxos fusion -järjestelmän

ansiosta. StyliD -valaisimen laaja käyttökohteiden valikoima lähikauppojen

alhaisemmasta valotasosta suurta valovirtaa vaativiin korkeisiin sisäkattoihin tuo

vähittäismyyntikonsepteihin jatkuvuutta. StyliD Evo voidaan asentaa 3C- tai DALI-

kiskoon (ST770T, ST780T), Maxos fusion -järjestelmään (ST770S, ST780S, ST770X)

tai kattoon puoliuppoasennuksella (ST770B). Kaikki PerfectAccent-heijastimilla

varustetut StyliD Evo -kohdevalaisimet on sertifioitu elinkaarivalaisimiksi, ja ne

tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia

kuin langattomiakin. Saatavilla on elintarvikkeiden LED-valoreseptejä

elintarvikkeiden säilyvyysaikojen pidentämiseksi ja ruoan paremman visuaalisen

esillepanon varmistamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja myynnin lisäämiseksi.

Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-,

Frost- ja Champagne-vaihtoehdoista.

Hyödyt
• Houkuttele shoppailijoita laadukkaalla ja silmiä miellyttävällä valaistuksella

• Tuotteen siirtäminen ja päivittäminen myymälän muutosten yhteydessä on

helppoa

• Luokkansa paras hyötysuhde hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen

pienentämiseksi

• Sertifioitu elinkaarivalaistus ja tehokkaat PerfectAccent-heijastimet

Product family leaflet, 2023, Huhtikuu 17 Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.

LightingLighting



Ominaisuudet
• Helppo optiikan vaihto tai päivitys ilman työkaluja

• Saatavana erittäin tehokkailla PerfectAccent-heijastimilla varustettuna

• Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

• Jopa 6 000 lm:n valovirta suuriin asennuskorkeuksiin

• Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla

• Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja

• Voimakkaan ovaali valokeila mahdollistaa pidemmät valovälit elintarviketiskien ja

seinällä olevien kylttien valaisuun

Käyttökohteet
• Päivittäistavarakaupat

• Supermarketit

• Suuret vähittäismyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus
• Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasia. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasia käytettäessä.

• Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä.

Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasia. Se voidaan

puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.

• Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.

• Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien

suojakäsineiden käyttöä.
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Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana Kyllä

Valonlähde vaihdettavissa Ei

Ohjausyksiköiden lukumäärä 1 yksikkö

Tuoteperheen koodi ST770T

 
Valon tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma 120 °

Optiikan tyyppi Leveä valokeila

 
Käyttö ja sähkötiedot

Tulojännite 220–240 V

 
Lämpötila

Käyttölämpötila-alue +10...+35 °C

 
Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä ei

 
Hyväksyntä ja käyttökohteet

CE-merkintä Kyllä

Suojausluokka IEC Suojausluokka II

ENEC-merkintä ENEC-merkki

Syttyvyysmerkintä Soveltuu

asennettavaksi

normaalisti

syttyville pinnoille

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C,

kesto 30 s

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK02

Suojausluokan koodi IP20

 
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

 
Käyttökohteiden olosuhteet

Enimmäishimmennystaso Ei sovellettavissa

Soveltuu satunnaiseen kytkentään Kyllä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code Full Product Name Alkuperäinen kromaattisuus

01335300 ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH (0.49, 0.38) SDCM <3

01336000 ST770T 39S/PW930 WIA WB WH (0.422, 0.386) SDCM <2
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