DATABLAD

UP/DOWN LED PANEL-LAMPE
Beskrivelse
green:ID Up/Down LED panel-lampen er en unik alt-i-en
løsning, der er en ny måde at tænke kontorbelysning på.
Det som giver et klart og behageligt lys og ikke mindst
roligt lys i modsætning til fx lysstofrør, der kan give træthed
og hovedpine.
Den nedhængte panel-lampe i unikt, transparent design har kombineret op- og nedadrettet
belysning, der giver fokuseret belysning på skrivebordet, receptions-disken, i mødelokalet etc.
men giver også opadrettet lys ud i rummet.

Funktioner/fordele
Avanceret LED optisk system giver den både op- og nedad-vinklet belysning, og det unikke
design giver dig et næsten gennemsigtigt armatur, når det er slukket og fremragende ensartet
lys med højt lysudbytte, når den er tændt.
Den har 55% downlight og 45% uplight, og panelet er 1-10V dæmpbar, ligesom det har
‘STEP-DIM’ = dæmpning i 3 trin (100%/50%/10%) med eksisterende tænd/sluk.
Panelerne kan let kobles sammen i serie efter hinanden for flot finish over mødebordet osv. og
den indbyggede driver er "flicker-free", der sikrer beroligende lys, der kvalitetsmæssigt er helt i
top med en farvegengivelse på CRI>90
På selve armaturet er der en diskret CCT-omskifter, der gør man tilmed kan styre den hvide
lysfarve i 3 niveauer; 3.000/4.000/5.000 kelvin.

Anvendelse
Kontorer, udstillinger, receptioner, konferencerum osv.

Certificeringer og godkendelser
CE, RoHS, ETL, DLC, LM79

Installation
Installationsvejledning kan hentes på www.green-id.dk/produkter/paneler/up-down/
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UP/DOWN LED PANEL-LAMPE
Specifikationer
2. generation

1. generation

Lysfarve (kelvin)

3.000 + 4.000 + 5.000

3.000

Lysstyrke (lumen)

3.000 - 3.600

3.600

Lysægthed (CRI)

>90 (True-Color)

>80

Dæmpning

1-10V dæmpbar + step-dim (100%/50%/10%)

Effekt (watt)

40W

Power-faktor

0.9
UGR<19

Blænde
Lysvinkel

120°

Tæthedsgrad

IP20
200-240V AC

Spænding

Indbygget, output 30-42V DC, 880mA

Driver

<3

MacAdams (SDCM)

120 cm.

Wire-længde

L80B10 > 50.000

Levetid (timer)

1.199x199 (LxB) / 23,8 (H)

Mål (mm.)

5 år

Garanti

-20 ° til 40 ° C (indendørs)

Driftstemperatur
Materiale

Hvidlakeret aluminiumskabinet med optisk LED plade

Medfølger

LED panel, wire-ophæng inkl. loftmodul, tilslutningskabel

Modeller
Varenr.

Generation

CRI

Kelvin

Lumen

65223

2.

>90

3.000 + 4.000 + 5.000

3.000 - 3.600

65221

1.

>80

3.000

3.600
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