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CREE® CXB
LED Low-Bay/High-bay armatur

LED armatur i världklass
Med CXB levererar Cree ännu en gång en serie LED armaturer som på allvar
utmanar konventionella armaturlösningar både när det gäller prestanda och
ekonomi.
Med sina olika ljusflöden, reflektorer, linser och montage alternativ är i
första hand en 1-till-1 utbytesarmatur för olika industriapplikationer, men
passar lika bra som kvalitetsbelysning i sporthallar, dagligvaru– och
detaljhandelsapplikationer.
CREE CXB är en armaturmodell särskilt utformad för att med hög driftsäkerhet under lång tid belysa olika inomhus miljöer på såväl hög som låg höjd.
Armatur för att ersätta upp till 400W metallhalogen, kvicksilver eller högtrycksnatrium.
Armaturerna har utöver en exceptionell lång livslängd, 50% lägre vikt än
traditionella armaturer och olika alternativ för montage vilket tillsammans
gör installationen enkel och smidigt.

Med CXB serien skapar Cree en ny dimension för low-bay/high-bay armaturer genom att kombinera ljusmoduler
med olika ljusflöden och reflektorer med olika egenskaper för att skapa armaturlösningar som med enkelhet passar
in i dina belysningsprojekt. Med exceptionell livslängd, hög värmetålighet, ingen återstarts tid och en konstruktion
med låg vikt är Cree CXB en armatur som kan monteras på de flesta ställen och göra jobbet i många problemfria år.

Teknisk information

Tillbehör

Ljusflöde 18,000 eller 24.000 lumen
Effekt: 155 eller 230 Watt
Färgtemperatur: 4000K
Klar prismatisk dropplins
i akryl

Spänning: 220-240 VAC
Kapslingsklass: IP20
Garanti: 10 år
Montage: Krok med fjäderlås eller ögla

Klar konisk lins i akryl

Vikt: Max 6,4kg

Konstruktion och material
Gallerskydd

Värmeavledande element i gjuten aluminium
Designad för enkel installation mha lågprofil
och låg vikt
Olika montage alternativ

Mått

Fabriks justerad för att hänga rakt

Optiskt system

Klar reflektor i akryl

EXEMPEL
PÅ
MODELLER

Vit reflektor i akryl

Matt reflektor i
aluminium

E-nummer

Effekt

Ljusflöde

Livslängd (h)

Montagehöjd

Ersätter
kvicksilver

Ersätter
SON

Ersätter
metallhalogen

7211951

230W

24000 lm

≤ 100 000

≤ 18m

≤400W

≤400W

≤400W

7211976

155W

18000 lm

≤ 100 000

≤ 12m

≤400W

≤250W

≤250W

7210851

REFLEKTOR CXB ALUMINIUM

7210852

REFLEKTOR CXB AKRYL KLAR

7210853

REFLEKTOR CXB AKRYL VIT
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