Lighting

Kvadratisk LuxSpace
til indbygning – høj
effektivitet, god
lyskvalitet og et
elegant design
LuxSpace square, recessed
Vores kunder har et ønske om at optimere alle deres ressourcer. Det gælder ikke kun
deres driftsomkostninger, men også arbejdsforholdene for deres ansatte.
Energibesparelser har derfor høj prioritet, men ikke på bekostning af
medarbejdernes eller kundernes velbefindende. Medarbejderne bliver mere
produktive i et behageligt arbejdsmiljø, og kunderne vil ligeledes få en bedre
oplevelse. LuxSpace er den perfekte kombination af effektivitet, god lyskvalitet og
design, og går ikke på kompromis med hensyn til belysningsydelsen
(farvegengivelse og farveensartethed). De mange variantmuligheder gør det nemt at
skabe den ønskede stemning uanset anvendelsesområdet.

Fordele
• Produktklassens bedste energiudnyttelse
• Giver et blødt og naturligt lys med god lyskvalitet
• Perfekt indbygning i loftet takket være den tynde og smalle kant, versionen uden
kant er ideel til indbygning i pudsede lofter
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Funktioner
• Valg mellem fire optikker: højglans, facetslebet, matteret og hvid
• Kantfarver: højglansmetallisk, hvid (RAL9010), grå, sort (RAL9004) som standard
(alle andre RAL-farver kan fås på bestilling)
• Fås i en version uden kant
• Kompatibel med central nødbelysning med jævnstrømsforsyning
• Andet ekstraudstyr: nødbelysning (enkelt batteri 3 timer), ledningsgennemføring

Anvendelsesområder
• Kontorer
• Detailhandel
• Hospitaler
• Hoteller
• Lufthavne

Specifikationer
Type

DN572B (kvadratisk, indbygget udførelse)

Dæmpning

Mulighed for DALI-dæmpning (PSED-E)

Loftstype

Pudset loft (gips)

Ekstraudstyr

Nødbelysning til tre timer (EL3)

Loftsgitter

200 x 200 mm

Ledningsgennemføring

Lyskilde

LED-modul, der ikke kan udskiftes

Version uden kant til pudset loft

Effekt

11, 18 eller 22 W

Lysfarve

830, 840, 930 og 827

Eksternt stik eller Wieland/Adels-plug-in-stik med tre ben
Materiale

Farvegengivelsesindeks > 80

Reflektor: plast, aluminiumbelagt (til facetteret højglansoptik)

90 (fås med farvetemperatur på 3.000 K)
Middeldriftslevetid

Farve

70.000 timer

Andre RAL-farver kan bestilles
50.000 timer

Optik

(L80B50)
Middeldriftslevetid

Højglansspejl (C)
Matteret spejl (M)

25.000 timer

Facetteret reflektor (F)

(L90B50)
Gennemsnitlig

Kant: hvid (RAL 9010), grå (meget lig RAL 9006), sort (RAL
9005) eller med højglansmetalbelægning

(L70B50)
Middeldriftslevetid

Armaturhus og kant: aluminium

Hvid reflektor (WR)
25 ºC

Tilslutning

omgivende temperatur

Push‑in-stik eller med trækaflastning
Stort udvalg af ledninger og stik

Driftstemperaturområd +10 til +40 ºC

Installation

Fastgørelse med fjederbeslag

e

Bemærkninger

Ekstern driver medfølger

Driver

Separat

Netspænding

230 eller 240 V/50-60 Hz

Mulighed for ledningsgennemføring
Bemærkninger

Ekstern driver medfølger

Versions
LuxSpace2 Square - LED Module,
system flux 1200 lm
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