Dekoracyjna i wytrzymała
Glamox A90-P

Dekoracyjna i wytrzymała
Glamox A90-P to dekoracyjna i wytrzymała oprawa o konstrukcji
spełniającej wszystkie oczekiwania wobec oświetlenia
przemysłowego. Odpowiada też wysokim wymaganiom
stawianym przez architektów i projektantów oświetlenia w zakresie
estetyki oraz funkcjonalności.

W oparciu o tak wiele wymagań projektanci opracowali oprawę odpowiednią do
szerokiego zakresu zastosowań. Oprawa A90-P1 jest przeznaczona do pomieszczeń
socjalnych, recepcji i stołówek, a A90-P2 świetnie nadaje się do użytku w pomieszczeniach
produkcyjnych, magazynach, hallach wejściowych i atriach o wysokościach montażowych
do 10-12 metrów.
Glamox A90-P to oryginalny produkt GLAMOX EASY®, który spełnia wszystkie wymagania,
jeśli chodzi o łatwe projektowanie, bezproblemowy montaż, prostą instalację i konserwację.
Ponadto Glamox A90-P został zaprojektowany z naciskiem na energooszczędność i długą
żywotność – wszystko to tkwi w szczegółach.
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Oprawy A90-P łączą w sobie inteligentne rozwiązania, niezwykle
wytrzymałe materiały oraz atrakcyjny wygląd. Są ponadto proste,
funkcjonalne i dają szerokie możliwości zastosowań.

Spełnia jednocześnie wszystkie
wymagania techniczne i estetyczne

Zaawansowana technika odbłyśnikowa i wydajna optyka
doskonale wykorzystują zasoby. Oszczędza to energię elektryczną
i zmniejsza koszty eksploatacji.
Oprawy Glamox A90-P są dostępne w 2 rozmiarach, z 4 typami
optyki i 6 różnymi pakietami lumenów. Wybierz odpowiedni
wariant w oparciu o zadanie, jakie ma spełniać produkt.
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Wydajne zarządzanie termiczne
zapewnia trwałość rozwiązania
Dla pakietów z wysokim strumieniem świetlnym wymagana jest duża i silna konstrukcja, która
zapewnia osprzęt do zaawansowanej technologii oświetleniowej i jednocześnie dostatecznie
schładza elektryczne komponenty. Rolę tę spełnia w środku oprawy wytrzymały profil
chłodzący z anodowanego aluminium. Klasyczne żebra chłodzące celowo wykorzystano
jako element estetyki projektu. Umieszczona na górze obudowa z podzespołami nawiązuje
do linii żeber chłodzących i tworzy solidną, zwartą górną część oprawy.
Żebra chłodzące zapewniają wydajne przewodzenie ciepła i stanowią zarazem ważny
szczegół wzornictwa.

Różne zadania
– różne wymagania oświetleniowe
Techniczny element oświetleniowy znajduje się w dolnej części
oprawy. Do wyboru dostępne są różne odbłyśniki w zależności
od pożądanego rozsyłu światła. Stalowy kołnierz otacza
elementy techniczne i łagodnym łukiem łączy się z górną
częścią oprawy. Wybór opalizującego odbłyśnika z
poliwęglanu pomoże uzyskać bardziej dekoracyjny i
pionowy efekt świetlny.
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Elegancka i elastyczna

A90-P2 WB | MB | NB

Dzięki wykorzystaniu różnych cech oprawy zyskujemy możliwość takiego dostosowania
rozwiązań oświetleniowych, by podkreślić architekturę obiektu. Klasyczny, estetyczny
i funkcjonalny design sprawia, że A90-P jest intrygującym wyborem do projektów
oświetleniowych w przestrzeniach publicznych. Oprawy są elastyczne i łatwe w adaptacji,
szczególnie w otwartych wnętrzach o wysokościach sufitu do 10-12 metrów. A90-P jest
dostarczana z elastycznymi rozwiązaniami do podwieszania, które można dostosować także
do skośnych sufitów.
A90-P1 WB | MB

A90-P1 OP

A90-P2 OP

Jakość i szczegóły
Oprawa Glamox A90-P ułatwia projektantowi skomponowanie atrakcyjnego oświetlenia.
Do dyspozycji są liczne typy optyki, np. z rozsyłem szerokim, średnim i wąskim, jak również
optyka opalowa. Opcje 6 różnych pakietów lumenów i różne materiały odbłyśnika ułatwiają
tworzenie szerokiej gamy kompleksowych rozwiązań o podobnym wyglądzie w różnych
obszarach całego projektu. Na uwagę zasługuje wiele detali, a także pierwszorzędne
wykończenie – aspekty te są nie tylko praktyczne, lecz także przyjemne dla oka.
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2 rozmiary
A90-P1 OP

A90-P1 WB | MB

A90-P2 OP

A90-P2 WB | MB | NB
Ø223

Ø223

“

W oparciu o różne potrzeby klientów i dialog z architektami, w ścisłej
współpracy z własnym projektantem firmy Glamox stworzyliśmy wydajną
oprawę LED.

A90 spełnia specyfikacje branżowe, zapewnia jasne światło i została
zaprojektowana tak, aby podkreślić pionową przestrzeń pomieszczenia,
z wyraźnym naciskiem na kształt i wzór.
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4 optyki
WB

MB

NB

OP

Szczegóły techniczne
EGGS Design

Hans Bleken-Rud
Odbłyśniki:
Żywotność
Zasilacz:
Połączenie:
IP:
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P1: szeroki rozsył (WB), średni rozsył (MB), opal (OP)
P2: szeroki rozsył (WB), średni rozsył (MB), wąski rozsył (NB), opal (OP)
min. 50 000 h (L70)
ze stałym strumieniem świetlnym (HF) i ze ściemnianiem DALI
4-metrowy kabel bez wtyczki (inne opcje dostępne na życzenie)
65

Więcej wariantów i informacji technicznych znajdziesz na naszej
stronie internetowej
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Grupa Glamox
Glamox to norweska grupa przemysłowa, która opracowuje, produkuje i dystrybuuje
profesjonalne rozwiązania oświetleniowe na rynek globalny.
Wysokiej jakości marki i rozwiązania

Jakość i doświadczenie

Grupa Glamox jest właścicielem kilku wysokiej jakości marek
oświetleniowych, w tym: Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight,
LINKSrechts, Küttel i ES-SYSTEM.
Firma Glamox dąży do spełniania potrzeb i oczekiwań klientów
poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów i rozwiązań,
serwisu oraz wsparcia.

Nasze produkty i rozwiązania są opracowywane oraz testowane
przez naszych inżynierów w należących do nas ośrodkach
badawczych i testowych, a następnie produkowane oraz
certyfikowane zgodnie ze wszystkimi aktualnymi normami jakości
i ochrony środowiska. Opierają się na najnowszej technologii
i wiedzy - a także wieloletnim doświadczeniu.

Odwiedź naszą stronę internetową,

www.essystem.pl

aby uzyskać informacje na temat
5-letniej gwarancji.

