LED Paneel

Lumeco LED Paneel - Tunable White
Creëer een natuurlijk lichtverloop met de Tunable White uitvoeringen van het
Lumeco LED Paneel. Het verschil met de reguliere uitvoering is dat u de gehele
kleurenrange van 2700K (warm licht) tot 6500K (koud licht) kunt instellen.
Koud licht met hogere lichtsterkte activeert, warm licht ontspant.
Gedurende de dag kunt u zelf periodes van hogere concentratie of ontspanning
inlassen door de lichtkleur aan te passen. Het paneel wordt standaard geleverd
met een aansluitsnoer (wit, 3 meter). U krijgt 7 jaar fabrieksgarantie.

230 V
50 Hz

IP
40

CRI
>80

F

tunable

Product		 Lengte (mm)
Lumeco LED Paneel 600 - Tunable White		
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Specificaties
Behuizing
Beschermingsklasse (IP)
Energielabel
Flicker
Garantie
Kleurcodes
Kleurweergave (CRI/RA)

Al (Aluminium) / PC (Polycarbonaat)
IP40
A+
<2,5%
7 jaar fabrieksgarantie*
830-865
>80

Levensduur (uur)
Lichtkleur
Powerfactor (P)
Spanning (V)
Stralingshoek

100.000 (L70B10 volgens LM80)
2700K-6500K
>0,98
220-240
150°

* Max Tc temp. 45°C gemeten bij Ta 21°C

LED Paneel
Afschermplaat
• metaal
• bescherming en stabiliteit

Reflectieschild
• maximaliseert lichtopbrengst

Mitsubishi ‘Light Guide Panel’
• 4 mm acryl PMMA
• gelijkmatige lichtverdeling
• 90% lichtreflectie

Diffuser
• polysttyrene laag
• 92% lichtdoorlatend
• egale lichtverdeling
• optioneel prisma (UGR <19)

Samsung LED strip
• Samsung LM561B+
• 172lm/W
• natuurlijke kleurweergave
• 50% 2700K LED’s en 50% 6500K LED’s

Inlegframe
• aluminium T-6063
• wit (RAL 9010) poedercoating
• warmteafvoer voor LED’s
• estetisch design
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LED Paneel Osram Driver

Rubycon LLE
• electrolytische condensator
• longlife versie
• maximaliseert levensduur
• afvlakken voedingsspanning
• 100.000 uur

Infineon MOSFET
Infineon driving IC

• bouwsteen
• warmteafgifte

• hart van de schakeling
• centrale aansturing

Silan MOSFET SVF5N60D
• vermogens schakeling
• bouwsteen
• warmteafgifte

Epcos MKP61 Y2 (2x)
• ontstoringscondensator
• afvlakking piekspanning
• voorkomt geluid
• <300V AC
• 300.000 uur

Infineon gelijkrichter
• constante gelijkspaning

ES3D rectifier (2x)
• stabiliseert de spanning
• voorkomt flicker

ST Triac
• stroombegrenzer
• bescherming tegen
overbelasting bij
loskoppelen LED’s

Epcos MKP61 X2 (3x)
• ontstoringscondensator
• afvlakking piekspanning
• voorkomt geluid
• <2500V AC
• 300.000 uur

Kunststof behuizing
• eenvoudig te monteren

Copyright

