QUADRA LONG CLASSIC
120x60cm

INTERIÉROVÉ OSVĚTLENÍ

Svítidlo LED panel QUADRA LONG s použitím technologie LED Strings je zcela novým typem osvětlení na trhu. Je náhradou za běžná klasická zářivková a
žárovková svítidla. Je moderní variantou podhledových svítidel vybavených běžnými TLD trubicemi. Výhodou těchto panelů je nejen jejich výrazná úspora
energie, ale i rovnoměrné rozložení světla po celé jejich ploše a docílením maximálního šíření světla v jeho plné intenzitě. Svítidlo lze instalovat jako vestavné,
závěsné i přisazené (zde je nutno při instalaci počítat s externím předřadníkem). Panely se standardně vyrábějí ve třech variantách podání světla - teplé bílé,
studené bílé a denní světlo. Použití LED panelu QUADRA LONG je rozmanité, v kancelářských prostorech, domácnostech, nejrůznějších ineriérech či
designových instalacích v moderní architektuře. Svítidlo lze objednat také s funkcí „stmívání” pro libovolné nastavení intenzity světla. Zásadní předností je i jeho
velmi malá tloušťka - pouhých 15 mm!
Možnost stmívání - s dodatečným stmívatelným předřadníkem (není v ceně, nutno objednat)
Technologie LED strings

Ekologický provoz

Moderní design

Ve svítidle jsou použity nejnovější řady
SMD diod

Svítidlo šetří až 80 % energie

Inovativní design splňuje požadavky současných estetických a
technických norem

Funkce stmívání WIFI

Světelná účinnost LED čipů

IP 41 krytí

Intenzitu světla lze ovládat pomocí
externího předřadníku i na bázi WIFI

Vysoká světelná účinnost více než 90 lm/W

IP ochrana

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Životnost

50000 h

Materiál

Slitina hliníku

Kryt

Difúzní deska PMMA

Krytí

IP 41

Vstupní napětí

AC 85–265 V

Frekvenční rozsah

50 ~ 60 Hz

Provozní teplota

-40 až +30 °C

Index podání barev (CRI)

80 Ra

Příslušenství

(pro zavěšení) součást svítidla

Předřadník

Standard

Produktová řada

Classic

VARIANTY PRODUKTU:
Model

130-0013

130-0060

130-0061

72 W

72 W

72 W

6120 lm

6120 lm

6120 lm

1195x595x15 mm

1195x595x15 mm

1195x595x15 mm

Barva světla

4000K

Denní

6000K

Hmotnost

6.2 kg

6.2 kg

6.2 kg

Výkon
Světelný tok
Rozměry
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KŘIVKA SVÍTIVOSTI:

