
TOIMITUKSEEN SISÄLTYVÄT TUOTTEET

•   led-nauha, jossa 1,5m virransyöttöjohto liittimin molemmissa

päissä

•   2 x 1,5m virransyöttöjohto TOP-liittimin

•   virtalähde 30W

•   CCTlangaton säädin

•   patteri

•   CCT himmennin pikaliittimin

•   jakotukki

KIT-CCT 2M, VIRTALÄHDE+SÄÄDIN
24 V | 2700-6000K | 1500 lm/m | CRI>90
Tuotekoodi: 96310

Led-nauha setti värilämpötilansäädöllä

LIMENTE CCT-setti on monipuolinen, lyhennettävissä oleva työ- ja
tunnelmavalaisin, jota voidaan käyttää keittiön työskentelyvalaistuksen lisäksi
epäsuorana valona kaapin päällä, syvennyksissä, sokkeleissa, katoissa yms.
Valo on tyylikkään jatkuva ilman valon katkaisevia liitoskohtia ja yhtenäinen
led-nauha antaa tasaisesti valoa koko alueelle. CCT-setti sisältää kaikki
tarvittavat osat himmennettävän välitilavalaistuksen tekemiseen. Ainoastaan
haluttu Led-profiili on tilattava erikseen. Vaihtoehdot löydät kohdasta Tuotteet
--> Tarvikkeet --> Alumiiniprofiilit. 
Katso kohdasta asennuskuvat käyttövinkkejä, miten profiili voidaan sijoittaa
keittiön välitilaan työskentelyvaloksi, keittiön yläkaapin päälle epäsuoraksi
valoksi tai miten sitä voidaan käyttää esimerkiksi katon urassa epäsuorana
valona. CCT-settiä on saatavilla kahdessa eri pituudessa 2 m ja 4 m sisältäen
valonohjauksen värilämpötilan säädöllä. 
Led-nauhan voi lyhentää haluttuun mittaan noin 6,6 cm välein, mikä
mahdollistaa erilaiset yksilölliset ratkaisut. Nauhassa käytetään laadukkaita
ledejä, joiden värintoistoindeksi on CRI>90, hyötysuhde 105 lm/W, valoteho
1500 lm/m ja värilämpötila noin 2700 - 6000 K. Kaikki valaistusarvot on
annettu led-nauhalle ilman suojusta. 
Välitilasetti toimitetaan täydellisenä niin että led-nauhan lisäksi myös
virtalähde, himmennin ja säädin kuuluvat toimitukseen. Ainoastaan led-profiili
on tilattava erikseen.

Himmennys ja valaistuksen ohjaus

Säätämällä valaisimia voit muokata valaistusta ja luoda kotiisi tilanteeseen
sopivan valaistuksen. Portaattomalla himmentimellä on helppo luoda tilaan
tunnelmaa ja uutta ilmettä. Himmentämällä ja säätämällä värilämpötilaa
muutat kodin valaistusta tehokkaasta ja kirkkaasta hämärään ja lämpimän
kodikkaaseen. Halutessasi voit samalla säätimellä säätää kaikkia huoneessa
olevia LIMENTE CCT -valaisimia. Valaisimet säätyvät tasaisen miellyttävästi ja
yhtäaikaisesti muuttaen kerralla koko tilan tunnelmaa. 
CCT-settiin sisältyy LIMENTE SMART LUXUS -sarjan langaton himmennin
(himmennin nro 640560 ja sitä ohjaava CCT-seinäsäädin nro 640561).
Himmennin asennetaan virtalähteen ja valaisimien väliin ja se sisältää
vastaavan jakotukin kuin virtalähde. Himmentimeen voidaan liittää 6 kpl
LIMENTE CCT-valaisimia, kunhan huomioidaan, ettei virtalähteen
maksimikuorma (W) ylity.

Asennus

LIMENTE CCT -valaisimen asennus on nopea ja helppo suorittaa. Katso
kohdassa asennuskuvat oleva kaavio, josta näet missä järjestyksessä tuotteet
asennetaan. Kaikki liitokset on tehty pikaliittimillä. 
Virransyöttöjohto (piilotetaan esim. kaapin taakse) laitetaan valmiiksi
paikoilleen siten, että urospää tulee lähelle virtalähdettä ja naaras lähelle
alumiiniprofiilia, johon led-nauha kiinnitetään. Led-nauhan molemmissa päissä
oleva virransyöttöjohto mahdollistaa sen käyttämisen kahtena erillisenä
valaisimena. Nauhaa voidaan käyttää myös täysimittaisena (2 m tai 4 m),
jolloin toisen pään virransyöttöjohto katkaistaan. Led-nauha on
lyhennettävissä 6,6 cm välein haluttuun mittaan. Molemmissa päissä on
vakiona kiinteä 150 cm + irrallinen 150 cm pitkä johto. Mikäli tämä ei riitä,
voit tilata jatkojohdon (3 m), tuotenumero 66110. Jatkojohtoja voi liittää max.
1 kpl / valaisimen johto, jolloin johtojen maksimipituus on jopa 6 metriä.
Muista huomioida valaisinten johtojen pituuden riittävyys sekä se, ettei
virtalähteen maksimikuorma (W) ylity.
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KIT-CCT 2M, VIRTALäHDE+SääDIN

TUOTTEEN PERUSTIEDOT

TUOTEKOODI 96310

VIIVAKOODI 6430022821163

SÄHKÖNUMERO

ETIM YLEISNIMI JA TUOTESARJA

ETIM LUOKKA

ETIM TUOTERYHMÄ

VALAISIMEN VÄRI Valkoinen

VALONLÄHDE LED

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN MITAT MM (P X L X K) 2000.0 x 10.0 x 3.0

ASENNUSTAPA

VÄRILÄMPÖTILA 2700 - 6000 K

CRI-ARVO > 90

ELINIKÄ 35.000 h (L80B10)

ENERGIALUOKKA

VALOVIRTA 1500 lm/m

HYÖTYSUHDE 105 lm/W

JÄNNITE

KOTELOINTILUOKKA IP44/IP20

LED/M

OTTOTEHO 29 W

KYTKENTÄJAKSOJEN LUKUMÄÄRÄ > 50 000

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

VIRRANSYÖTTÖLIITIN

TAKUU KK 24

LISÄTURVA KK

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-ribbon-cct.pdf
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