
Ponadczasowa elegancja   
Glamox A35 S/P
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Oprawa A35 jest dostępna z zasilaczem DALI i z integrowanymi czujnikami do wykrywania 
ruchu i światła dziennego. Jest ona kompatybilna ze wszystkimi systemami zarządzania 
oświetleniem firmy Glamox. 

Oświetlenie wpierające wydajność i dobre samopoczucie użytkowników   
Oprawy mogą być również dostarczane w technologii Tuneable White, czyli ze zmienną 
temperaturą barwową, co oznacza, że pozwalają na zastosowanie w rozwiązaniach Human 
Centric Lighting. Ideę HCL można wykorzystać do poprawy wydajności i samopoczucia 
użytkowników oświetlenia, a także do wspierania ich naturalnego rytmu dobowego. 

Opalowy dyfuzor zapewnia miękkie światło o zminimalizowanym olśnieniu, natomiast brak ramki 
tworzy łagodne przejście od światła do cienia. 

Rodzina produktów A35 obejmuje serię opraw do nabudowania w trzech różnych rozmiarach (A35-S) 
oraz zwieszania (A35-P). Łącząc różne produkty z rodziny w grupy, można tworzyć we wnętrzach 
niepowtarzalne aranżacje świetlne. Wszystkie produkty z tej rodziny są dostępne w trzech różnych 
kolorach: czarnym, szarym i białym.

Ponadczasowa elegancja  
Glamox A35 to dekoracyjna i wszechstronna oprawa. Ostre, dobrze 
zarysowane linie i kontrast pomiędzy korpusem z odlewanego ciśnieniowo 
aluminium a opalizującym dyfuzorem nadają jej schludny i solidny wygląd. Glamox A35-P to dekoracyjna oprawa do montażu zwieszanego. 

Oprawa ma szerokość 555 mm i lekko zakrzywioną górną obudowę, 
która nadaje całości harmonijny i spójny wygląd. Efekt dekoracyjny 
potęguje osobny moduł LED do oświetlenia skierowanego w górę. 

Oprawa A35-P jest idealna do zastosowań takich jak strefy socjalne, 
recepcje, klatki schodowe i inne miejsca wymagające dyskretnego, 
ale dekoracyjnego oświetlenia.

Łatwy montaż 
Trzypunktowe zwieszenie i podsufitka ułatwiają montaż. 

A35-P

Glamox A35-S jest dekoracyjną oprawą do montażu nastropowego.  
To wszechstronny produkt dostępny w trzech różnych średnicach: Ø280, 
Ø400 i Ø555. Oprawa przeznaczona jest do łatwego montażu zarówno 
na sufitach, jak i na ścianach. Daje to wiele możliwości, niezależnie 
od tego, czy do dyspozycji jest duża, otwarta przestrzeń, czy też mniej 
miejsca na stropie lub ścianie. 

Wytrzymałość 
A35-S to nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także całkowicie szczelna 
oprawa ze stopniem ochrony IP54, co czyni ją idealną do wykorzystania 
w łazienkach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności. Zastosowanie 
wytrzymałych materiałów i solidnej konstrukcji ogólnej zapewnia również 
odporność na uderzenia mechaniczne na poziomie IK10. 
 
Zintegrowane rozwiązanie oświetlenia awaryjnego 
Dwie największe wersje oprawy A35-S mogą  zostać wyposażone  
w zintegrowane systemy oświetlenia awaryjnego (standardowy,  
z autotestem lub adresowaniem DALI) posiadające 1- lub 3-godzinny czas 
podtrzymania. W przypadku systemu z adresowaniem DALI oświetlenie 
awaryjne i zastosowane w nim baterie mogą być monitorowane za 
pośrednictwem centralnego systemu monitorowania, który również  
generuje automatyczne raporty. 

A35-S
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Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.glamox.com 

Opis techniczny 

Średnica / wysokość (mm) 
A35-S: Ø280, 400, 555 / 81mm 
A35-P: Ø555 / 86 mm 

Źródło 
LED 
Wydajność w lumenach, patrz strona internetowa 
Temperatura barwowa: 3000/4000 K, Ra > 80, 
MacAdams 3, zmienna temperatura barwowa 

Zasilacz 
ON/OFF (HF) lub DALI z możliwością zmiany 
natężenia (100-1%)  
Żywotność zasilacza do 100 000 h/10 % 
(maksymalnej awaryjności) przy Ta 25°C 

Materiał i kolor obudowy 
Korpus z aluminium malowanego proszkowo  
w kolorze białym, czarnym lub szarym 

Optyka 
Dyfuzor z poliwęglanu 
A35-S: IP54/IK07 
A35-P: IP20/IK07 

Zintegrowane czujniki 
Standard ON/OFF lub z czujnikami z możliwością 
zmiany natężenia 

System oświetlenia awaryjnego 
Autotest (ST), czas podtrzymania: 1 h lub 3 h 

Odwiedź naszą stronę internetową,

aby uzyskać informacje na temat

naszej 5-letniej gwarancji.
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