
Uniwersalna oprawa
LED typu highbay o
wysokiej wydajności ii
przyszłościowych
możliwościach
łączności
GreenPerform Highbay Elite

GreenPerform Highbay Elite to najnowsza innowacja w udanej serii opraw highbay

do wysokich sufitów i zastosowań przemysłowych. Unikatowa, bezżebrowa

konstrukcja została wyróżniona nagrodami iF Design Award 2019 i Reddot Design

Award 2019 za estetykę. Jednak ta wszechstronna oprawa oferuje również wiele

praktycznych funkcji, w tym doskonałą jakość światła, dużą oszczędność energii,

długi okres eksploatacji w przystępnej cenie oraz szeroki wybór układów optycznych

i strumieni świetlnych. Oprawa Green Perform Highbay Elite oferuje opcje

zaawansowanej łączności z systemami i oprogramowaniem opartym na technologii

IoT, w tym z systemem Interact Pro. Jeśli szukasz solidnego i niezawodnego

rozwiązania typu „zamontuj i zapomnij” z zaletami łączności, oprawa Green Perform

Highbay Elite to dobry wybór.

Korzyści
• Wyjątkowa estetyka i doskonała jakość światła.

• Wytrzymała i niezawodna, o wysokiej wydajności, długim okresie eksploatacji i

atrakcyjnym całkowitym koszcie posiadania, pozwalająca zaoszczędzić do 60%

jako zamiennik HPI 250W, HPL 400W i HPI 400W.

• Podłączenie gotowe do aplikacji oprogramowania IoT opartego na chmurze.
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Cechy
• Wysoka skuteczność świetlna sięgająca 145 lm/W

• Długa żywotność 75 000 godzin (L70B50 w temperaturze 35⁰C)

• Pełny zakres strumieni świetlnych od 10 000 do 30 000 lm

• Wskaźnik oddawania barw powyżej 80

• Szeroka gama optyki do różnych zastosowań i odpowiednia do montażu na haku,

rurze i wsporniku

Zastosowanie
• Ogólne zakłady produkcyjne

• Magazyny i centra logistyczne

• Korytarze

Rysunki techniczne

GreenPerform Highbay Elite
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