NUMINOS® DL L
indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000K
55°
Van hotels tot kantoren tot commerciële ruimtes of thuis.
Van toepassing tot techniek en tot in detail: gelukkig kunnen de modulaire downlights en spots exact volgens de
planning of de ruimtecondities kunnen worden geconfigureerd. En hoe veelzijdiger uw project is, hoe meer u profiteert van het doordachte NUMINOS® verlichtingssysteem.
Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor elke vraag
een passend antwoord. De vrij configureerbare en combineerbare NUMINOS®-armaturenfamilie biedt in combinatie
met de passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals de starre downlight, die met zijn neerwaartse
lichtkegel perfect geschikt is voor de basisverlichting van
ruimtes met verschillende afmetingen of objecten direct eronder. Met de beste verwerkings- en lichtkwaliteit. U kunt
eenvoudig de juiste leddriver (aan/uit, fasedimming, DALI)
voor elke systeemuitgang selecteren via kleurcodering. En
de eenvoudige installatie is dan nog slechts een formaliteit.
Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV? - Hier
heeft u toegang tot de configurator: www.NUMINOS.SLV.com

TECHNISCHE GEGEVENS
Art.nr.:

1003957

Aantal verschillende lichtopeningen

1

Secundaire stroom/spanning

700 mA/V

Hoogte

8.5 cm

Diameter

13.0 cm

Inbouwdiameter

11.7 cm

Inbouwdiepte

9.0 cm

Nettogewicht

0.42 kg

Brutogewicht

0.449 kg

IP-code

IP 20

Beschermingsklasse

III

Schokbestendigheidsklasse

IK02

Schokbestendigheid

0,20000000000000001 Joule

Montage

inbouw

Montagebeschrijving

plafond

Wattage

25.41 W

Lumen

2200 lm

Lichtkleurtemperatuur

3000 Kelvin

Stralingshoek

55 °

Kleur

wit

CRI

>90

UGR ?

19.0000
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Toebehoren

Binning

3

LXXBXX-gegevens

80/50

Levensduur

50000 h

1004062

Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA

minimale omgevingstemperatuur

-20 °C

1004065

led driver , 30W 700mA

maximale omgevingstemperatuur

40 °C

1004070

Led driver , 1,5-40,6W
250/350/500/700mA

1004794

NUMINOS® L , diffusor ellips

1004795

NUMINOS® L , diffusor prisma

1004796

NUMINOS® L , diffusor mat

1004797

NUMINOS® L , diffusor honingraat

Biljetten
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