Lekkość światła
Glamox C75-P G2

Lekkość światła

Jeśli musiałbyś wybrać między eleganckim, nowoczesnym
wzornictwem a wysoką skutecznością i jakością światła, na co
byś się zdecydował? Najlepsza odpowiedź brzmi: „Poproszę
to i to”.
A my przedstawimy Ci oprawę C75-P – doskonałe
rozwiązanie do każdego nowoczesnego biura, zarówno typu
open space, jak i prywatnego gabinetu.
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Minimalistyczny design
4 mm

39 mm

357 mm

357 mm
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1306 mm

Projekt systemu C75-P to hołd dla minimalizmu. Wyłączona oprawa
jest całkowicie przezroczysta. Natomiast po włączeniu wydaje
się niewidzialna, jakby w powietrzu unosił się tylko cienki skrawek
światła. Tę iluzję tworzą transparentny układ optyczny i chipy LED
ukryte w smukłym aluminiowym elemencie. Pryzmatyczna optyka
ma wytłoczone precyzyjnie ukształtowane punkty, które dokładnie
załamują światło i nie powodują olśnienia.
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Glamox C75-P G2
HUMAN CENTRIC LIGHTING
Oprawa C75-P dostępna jest również w wersji ze zmienną temperaturą
barwową (Tuneable White), którą można wykorzystać do stworzenia
rozwiązania Human Centric Lighting (HCL). HCL to rozwiązanie
oświetleniowe, które naśladuje właściwości światła dziennego, dzięki
czemu poprawia samopoczucie użytkowników, zwiększa ich wydajność
i wspiera korzystny rytm dobowy.

ZMIENNA TEMPERATURA BARWOWA
2700-6500 K

Jeszcze lepsza
efektywność
energetyczna

STRUMIEŃ ŚWIETLNY
5000 lub 7500 lumenów, aby spełnić
wszystkie wymagania dotyczące liczby
luksów

KABEL
Bezhalogenowy kabel tekstylny

WĄSKA KONSTRUKCJA
Wysokość 4 mm

OBUDOWA

Wiemy, że coraz ważniejsze staje się
zmniejszenie zużycia energii i śladu
klimatycznego. Dlatego właśnie oprawa
C75-P została ulepszona o cieńszą płytę
akrylową (4 mm). Dzięki tej sprytnej
modyfikacji oprawa jest bardziej
energooszczędna, a jednocześnie udało
się podkreślić przejrzystość i minimalizm
projektu. Co więcej, zastosowane chipy
LED – jedne z najmocniejszych na
rynku – pozwalają osiągnąć skuteczność
świetlną rzędu 140 lm/W. Nie musisz
rezygnować z wyglądu na rzecz
lumenów!

Obudowa z aluminium malowanego
proszkowo, standardowo w kolorze
białym lub czarnym

OPTYKA

SENSORYKA

Przezroczysta, wytłaczana optyka
pryzmatyczna zapewniająca optymalną
krzywą światła i niski poziom olśnienia
(UGR<19)

Czujniki standardowe lub
bezprzewodowe
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Oszczędność energii dzięki
zarządzaniu oświetleniem
Innym sposobem na zmniejszenie zużycia energii jest wdrożenie systemu zarządzania
oświetleniem. Oprawa C75 jest dostępna ze zintegrowanymi czujnikami do wykrywania ruchu
i światła dziennego, jak również z rozwiązaniem Glamox Zigbee do bezprzewodowego
sterowania oświetleniem. Dzięki temu można ją łatwo zintegrować z dowolnym systemem
zarządzania firmy Glamox – od podstawowego sterowania, opartego na czujnikach, po
zaawansowane systemy centralnego monitorowania.
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Doskonała jakość światła
W dobrych rozwiązaniach oświetleniowych chodzi jednak o coś
więcej niż samą energooszczędność i elegancki design. Równie ważne
jest zapewnienie przyjemnego, a zarazem dobrze dostosowanego do
wykonywanej pracy światła. Aby zapewnić optymalny rozsył światłości,
nasi inżynierowie dokładnie dopracowali rozmiary i rozmieszczenie
wygrawerowanych zagłębień. Oprawa C75 charakteryzuje się także
wysoką jakością światła, ograniczonym olśnieniem na poziomie
UGR17 oraz opcją wysokiego współczynnika odwzorowania barw
RA 90, jeżeli jest on wymagany.
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Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać aktualne dane techniczne!
Nasza strona jest najlepszym źródłem informacji na temat strumienia
świetlnego, temperatury barwowej, doboru czujników, żywotności czy innych
parametrów.
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Human Centric Lighting
Przeczytaj więcej
o naszych
rozwiązaniach

Może rozważasz zastosowanie rozwiązania Human Centric Lighting (HCL)
w celu poprawy samopoczucia użytkowników, wydajności pracy i wsparcia
korzystnego rytmu dobowego? Oprawa C75 jest dostępna z technologią
Tuneable White i DALI, pozwalającymi na zmianę intensywności oraz
temperatury barwowej światła, na których opiera się HCL.
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HCL

tutaj:
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Grupa Glamox
Glamox to norweska grupa przemysłowa, która opracowuje, produkuje i dystrybuuje
profesjonalne rozwiązania oświetleniowe na rynek światowy.

Wysokiej jakości marki i rozwiązania

Technologia i wiedza

Grupa jest właścicielem szeregu wysokiej jakości marek
oświetleniowych, w tym: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight,
LINKSrechts, Küttel, Luxonic i ES-SYSTEM. Firma Glamox jest mocno
zaangażowana w spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez
dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań, usług oraz
wsparcia.

Nasze produkty i rozwiązania są opracowywane i testowane przez
naszych inżynierów w należących do nas ośrodkach badawczych
i testowych, a następnie produkowane i certyfikowane zgodnie
ze wszystkimi aktualnymi normami jakości i ochrony środowiska.
Opierają się na najnowszej technologii i wiedzy – oraz wieloletnim
doświadczeniu.

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby uzyskać informacje na temat
5-letniej gwarancji.

www.glamox.com/gsx

