
CoreLine Projector –
de duidelijke keuze
voor LED
CoreLine Projector

De CoreLine Projector is ontworpen als vervanger voor de op halogeen‑ en CDM-

standaard gebaseerde spots voor winkel‑ en horecatoepassingen. Deze armatuur die

werkt via een spanningsrail ondersteunt winkeliers bij het opvallend presenteren van

hun producten of het accentueren van bepaalde objecten. De pure vormgeving met

ingebouwde driver en de keuze uit bundelhoeken van 23° of 36° maken de CoreLine

Projector relevant voor tal van toepassingen.

Voordelen
• Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere levensduur

• Afzonderlijke vervanging voor conventionele op CDM-standaard gebaseerde

projectoren

• Pure, eenvoudige afwerking verzekert dat de CoreLine Projector in veel

interieurontwerpen past

Kenmerken
• Ingetogen ontwerp met witte of zwarte afwerking

• Stralingshoek 23 of 36 graden bij een lichtopbrengst van 2200 lm

• Geïntegreerde driver en uniforme spanningsrailadapter

• Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

Toepassing
• bakkerijen

• slagerijen

• kruidenierswinkels

• modewinkels

Specificaties
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type ST120T (uitvoering voor 3-fasen spanningsrail)

ST120C (opbouwuitvoering)

Lichtbron Niet vervangbare LED-module

Lampvermogen 11 W (800 lm)

33 W (2400 lm)

Rendement 70 lm/W

Bundelhoek 24°

Lichtstroom 800 of 2400 lm

Gecorreleerde

kleurtemperatuur

3000 K (warmwit)

4000 K (neutraalwit)

Kleurweergave-index 80

Mediaan nuttige

levensduur L70B50

30.000 uur

Mediaan nuttige

levensduur L80B50

20.000 uur

Mediaan nuttige

levensduur L90B50

10.000 uur

Gemiddelde

omgevingstemperatuur

+25 °C

Bereik van

bedrijfstemperatuur

0 °C tot +35 °C

Driver Ingebouwd

Netspanning 230 of 240 V / 50-60 Hz

Dimmen Geen dimmen

Materiaal Behuizing: gietaluminium

Reflector: kunststof

Optiek: polycarbonaat

Kleur Zwart (BK)

Aansluiting 3-fasen spanningsrailadapter

Click!FIX beugel voor opbouwmontage

Installatie Op 3-fasen spanningsrail

Individuele of lijnmontage; vastklikken van de armatuur in

vooraf gemonteerde plafondbeugels

Doorvoerbedrading niet mogelijk
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