
LuxSpace, innfelt –
høy effektivitet og
god lyskvalitet
LuxSpace Mini, recessed

Kundene er opptatt av å utnytte ressursene sine best mulig. Besparelser på drift og

energi er viktig, men like viktig er det å ta vare på de ansattes arbeidsmiljø og

kundenes opplevelse i butikken eller foretningen. LuxSpace er den perfekte

kombinasjonen av effektivitet, komfort og design uten at det går på bekostning av

lysytelsen (fargegjengivelse og -ensartethet). Uavhengig av bruksområde kan du

velge mellom en rekke alternativer for å skape den helt riktige belysningen.

Fordeler
• Høy effektivitet

• Gir et diskret og naturlig lys som er behagelig for øynene

• Perfekt integrering i taket takket være den tynne og smale innfatningen. Versjonen

uten innfatning er ideell for gipstak

Funksjoner
• Fire optikkalternativer: høyglanset, fasettert, matt og hvit

• Høyder: dyp (opptil UGR 19), lav (opptil UGR 22)

• Farger på innfatning: høyglans metallisk, hvit (RAL9010), grå, svart (RAL9004) som

standard (alle andre RAL-farger kan fås på forespørsel)

• Versjon uten innfatning tilgjengelig

• Overflatemontert versjon tilgjengelig

• I samsvar med krav til sentral nødbelysning med DC

• Flere tilleggsalternativer: PG og PGO (IP54-frontdeksel), nødbelysning (ett batteri,

tre timer), hengende deco-glass, gjennomkobling
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Søknad
• Kontorer

• Butikker

• Sykehus

• Hoteller

• Flyplasser

Versions

Målskisse

LuxSpace Mini, recessed
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Generell informasjon

Driver inkludert Ja

Lyskilden kan byttes ut Nei

Antall utstyrsenheter 1 enhet

 
Teknisk belysning

Optisk type Speil med høy

glans

 
Drift og elektrisk

Inngangsspenning 220 til 240 V

 
Temperatur

Spektrum av omgivelsestemperaturer +10 til +25 °C

 
Kontroller og dimming

Kan dimmes Nei

 
Godkjenning og bruk

CE-merke Ja

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse II

ENEC-merke ENEC-merke

Brennbarhetsmerke For montering på

normalt

antennbare

overflater

Test av glødetråd Temperatur

850 °C, varighet

5 sek

Mekanisk støtbeskyttelseskode IK02

Ingress beskyttelseskode IP20

 
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse +/-10%

 
Bruksforhold

Egnet for tilfeldig veksling Ja

Generell informasjon

Order Code Full Product Name Produktseriekode

97048200 DN561B LED12S/830 PSU-E C WH DN561B

97049900 DN561B LED12S/840 PSU-E C WH DN561B

97036900 DN560B LED8S/830 PSU-E C WH DN560B

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet

97048200 DN561B LED12S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM <2

97049900 DN561B LED12S/840 PSU-E C WH (0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code Full Product Name Innledende kromatisitet

97036900 DN560B LED8S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM <2

LuxSpace Mini, recessed
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LuxSpace Mini, recessed
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