NUMINOS® SPOT PHASE
M
indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 4000K
24°
Geen enkel project is hetzelfde. Maar veel projecten vragen om een uniform licht- en designconcept. NUMINOS®
is een perfect gecoördineerd lichtsysteem dat functie, design en technologie op elkaar afstemt. Voor planners en
makers, voor elke eis en maximale variëteit met een minimum aan inspanning. 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. Hoe veelzijdiger uw project is, hoe
meer u profiteert van de doordachte NUMINOS® armaturenfamilie. Dankzij de ruime keuze aan modules is er voor
elke vraag een passend antwoord. De configureerbare en
combineerbare NUMINOS® verlichtingssyteem biedt meer
dan duizend mogelijkheden. Zoals deze pendelarmatuur,
die met zijn neerwaartse lichtkegel accenten zet boven
meubilair zoals tafels en balies in woonkamers, winkels of
restaurants. Met de beste verwerkings- en lichtkwaliteit,
die traploos instelbaar is met de ingebouwde leddriver (fase-dimming). 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.:

1004210

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom/spanning

500 mA/V

Verticaal zwenkbereik

90 °

Horizontaal draaibereik

350 °

Lengte

18.5 cm

Hoogte

16.5 cm

Diameter

8.5 cm

Nettogewicht

0.73 kg

Brutogewicht

0.781 kg

Beschermingsklasse

I

Montage

opbouw

Montagebeschrijving

plafond

dimbaar

Ja

Dimtechnologie

faseaansnijding

Wattage

20.1 W

Lumen

2125 lm

Lichtkleurtemperatuur

4000 Kelvin

Stralingshoek

24 °

Kleur

zwart

CRI

>90

UGR ?

19.0000
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Binning

3

LXXBXX-gegevens

70/50

Levensduur

50000 h

Biljetten
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