BOX KLASSR.PKT 3K DALI PLUS
Artnr:
7014604

Box Dali Plus klassrumspaket
Våra klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som
inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat
på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m² samt takhöjd ca 3 m. Box är en pendlad armatur med både direkt och indirekt
ljusfördelning. Box är en perfekt lösning i klassrum men kan med fördel användas i andra miljöer där god ljuskomfort önskas. Smart
Remote beställs separat, E13 602 56.
Box klassrumspaket innehåller:
9 st Box direkt/indirekt Dali
2 st Box Tavla Dali
2 par Väggkonsol
1 st Närvarosensor

BOX KLASSR.PKT 3K DALI PLUS
Våra klassrumspaket för skolor innebär att man med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som
inkluderar såväl armaturer som styrsystem för närvarostyrning och dagsljuskontroll. Enklare kan det inte bli. Konceptet är baserat
på ett klassrum ca 9x8 m eller ca 72 m² samt takhöjd ca 3 m. Box är en pendlad armatur med både direkt och indirekt
ljusfördelning. Box är en perfekt lösning i klassrum men kan med fördel användas i andra miljöer där god ljuskomfort önskas. Smart
Remote beställs separat, E13 602 56. Box klassrumspaket innehåller: 9 st Box direkt/indirekt Dali, 2 st Box Tavla asym Dali, 2 par
Väggkonsoler och 1 st Närvarosensor.

Teknisk info
Ljuskälla
Systemeffekt
Färgtemperatur
Kapslingsklass
(IP)

LED ej utbytbar
43 W
3000...3000 K
IP20

Typ av ljusreglering DALI/Switch&Dim
Material kapsling
Kapslingsfärg
Ljusuttag
Längd
Bredd
Med ljuskälla

Aluminium
Vit
Direkt/indirekt
1200 mm
147 mm
Ja

Höjd/djup
Färgåtergivningsindex (CRI)
Inbyggda lampornas energieffektivitetsklass
Energieffektivitetsklass för den fast inbyggda
ljuskällan
Driftdon
Drivdon ingår
Märkspänning från/till
Rasterutförande
Ljusfördelning
Skyddsklass

48 mm
80-89
A++, A+, A (LED)
A++, A+, A (LED)
LED-drivdon
konstantström
Ja
220...240 V
Matt
Symmetrisk/asymmetrisk
I

