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FLAT LED OFFICE

wielowarstwowy układ optyczny
odpowiada za idealne rozproszenie
światła i wysoką efektywność
każda z warstw układu optycznego
jest odpowiedzialna za inną funkcję
układ optyczny (z dyfuzorem
mikropryzmatycznym) ogranicza
poziom olśnienia (UGR) ponizej 19
oprawa posiada cechowanie badań
fotobiologicznych, potwierdzające
bezpieczeństwo dla wzroku
(grupa bezpieczeństwa „0”)

| O Ś W I E T L E N I E W N Ę T R ZO W E

Pianka dociskowa

zabezpiecza układ optyczny przed przemieszczaniem
się w oprawie

Płyta podświetlana krawędziowo
formuje wiązkę świetlną

Folia o niskim współczynniku odbicia

od strony foli rozpraszającej o wysokim współczynniku
odbicia od dyfuzora mikropryzmatycznego
służy do zwiększenia sprawności układu optycznego

Ramka aluminiowa
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FLAT LED

element konstrukcyjny oprawy

| Przeznaczenie:
biura
ogólne powierzchnie użytkowe
ciągi komunikacyjne
sklepy

| Dane techniczne:
Strumień światła: 3600–4000 lm
Moc: 40–42 W
Wydajność maks.: 86–100 lm/W
Tcp: 3000–4000 K
CRI: > 80
IP: 20
Zasilanie: 230 V AC

Pokrywa
blacha

Folia

pełni funkcję odbłyśnika o charakterystyce odbicia rozproszonego
(LAMBERTOWSKIEGO). Światło padające na folię ulega odbiciu i pada
z powrotem na płytę formującą wiązkę świetlną

Folia rozpraszająca

równomiernie oświetla dyfuzor mikropryzmatyczny

D OFFICE

Płyta mikropryzmatyczna

jest głównym elementem optycznym formującym krzywą
światłości oprawy

| Przykład:
Pokój biurowy o powierzchni 80 m²
Liczba opraw: 12
Zużycie energii: 480 W
Zużycie energii przy zastosowaniu konwencjonalnego źródła
światła: 744 W
Zapotrzebowanie na energię: 1,75 W/m²/100 lx
Zapotrzebowanie na energię przy zastosowaniu konwencjonalnego źródła
światła: 3,12 W/m²/100 lx
Oszczędność energii w stosunku do opraw konwencjonalnych:
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Oprawa dostropowa z możliwością montażu
nastropowego oraz zwieszania
OBUDOWA: profil aluminiowy, lakierowany na
biało; możliwość wykonania oprawy do stropów
625x625mm
DYFUZOR: mikropryzmatyczny
ZASILACZ: elektroniczny, poza oprawą
INNE: dostępna na zamówienie wersja z profilem
aluminiowym anodowanym; akcesoria zamawiane
oddzielnie
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Trwałość eksploatacyjna LED
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9841811 - ramka biała do montażu nastropowego 600x600
9841700 - linki do montażu zwieszanego
9941500 - uchwyty do montażu w stropie kartonowo-gipsowym

aluminiowa obudowa zapewnia lekkość oprawy
wysokość oprawy wynosi tylko 9 mm, co umożliwia montaż
w miejscach o małej przestrzeni międzystropowej
oprawa dostępna również w wymiarach 625 x 625 mm
szybko-złączka umożliwia łatwy montaż zasilacza
oprawa dostępna w dwóch temperaturach barwowych:
3000K, 4000K
istnieją dwa rodzaje zasilaczy – ON/OFF oraz w systemie
ściemniania DALI
trwałość modułów LED wynosi powyżej 50 000 h (L70B50)

szeroki wachlarz dostępnych akcesoriów montażowych
pozwala zamontować oprawę w większości dostępnych
suﬁtów (suﬁty modułowe, suﬁty G/K)
oprawę można zwieszać za pomocą dostępnych akcesoriów
lub zamontować nastropowo przy pomocy ramki
jakość i parametry oprawy zostały potwierdzone przez
certyﬁkowane laboratorium pod nadzorem BBJ

