Lighting

LEDINAIRE − ganske
enkelt utmerket LED
Ledinaire innfelt
Ukomplisert hyllevare med kvalitet og pålitelighet – det er det fine med LEDINAIRE.
LEDINAIRE er enkel og gir det viktigste og bare det. Vi bruker ikke penger på ting du
ikke trenger: ingen prangende emballasje, ingen unødvendige brosjyrer. Vi tilbyr et
utvalg av populære, kostnadseffektive LED-løsninger og sørger for at LEDbelysningen holder seg innenfor ditt prisområde, og at produktene alltid har høyest
mulig standard. Denne ukompliserte tilnærmingen til belysning betyr at du får
nøyaktig det som står på esken – pålitelighet, kostnadseffektivitet og
energieffektivitet. LEDINAIRE RC060B innfelt er utformet for generell belysning og
er en kostnadseffektiv, energisparende løsning til bruk i kontorer, klasserom,
korridorer og gjennomgangsområder.

Fordeler
• Behagelig indirekte lys
• energibesparelser på opptil 40 %
• Komplett serie – innfelte og overflatemonterte versjoner er tilgjengelig

Funksjoner
• Produkt med profesjonell kvalitet og pålitelighet
• Tiltalende fremtoning
• Lysstrøm: 3400 lm
• Utvalg av fargetemperaturer: 3000 og 4000 K

Søknad
• Kontorer (ikke arbeid på skjerm)
• Klasserom (ikke arbeid på skjerm)
• Korridorer og gjennomgangsområder

spesifikasjoner
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Ledinaire innfelt

Type

LEDINAIRE RC060B

Driftstemperaturområd +10 til +40 ºC

Taktype

Åpent tak med T-skinne

e

Takgitter

Driver

Innebygd, ikke-utskiftbar

Størrelse på modul

600 x 600, 625 x 625 og 300 x 1200 mm

Nettspenning

220-240 V / 50-60 Hz

Lyskilde

Ikke-utskiftbar LED-modul

Dimming

Kan ikke dimmes

Spredningsvinkel

2 x 56º

Materialer

Lakkert stål

effekt

40 W

Farge

Hvit (RAL9003)

Lysstrøm

3400 lm

Glass

PMMA indirekte

Korrelert

3000 K (varmhvit)

Tilkobling

Skyvekontakt med strekkavlastning

fargetemperatur

4000 K (nøytral hvit)

Vedlikehold

Behøver ikke å rengjøres på innsiden

Fargegjengivelsesindek > 80

Lyskilde og driver kan ikke repareres

s
Medianlevetid L70B50

Montering
30 000 timer

Gjennomkobling mulig

Medianlevetid L80B50 15 000 timer

Montering uten å fjerne lampe og deksel

Medianlevetid L90B50 10 000 timer
Gjennomsnittlig

Innfelt feste

Merknader

Ikke godkjent for nødbelysning

+25 ºC

omgivelsestemperatur

Versions

LEDINAIRE RECESSED RC060B

Produkt detaljer
Ledinaire_Recessed-RC060BDP01.tif
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