
FÖLJANDE ARTIKLAR INGÅR

•   panellampa, strömförsörjningssladd med hankontakt

•   driver honkontakt

•   kopplingsbox ansluten till driver

DSS 18DIM
vit | ytmonterad | dimmbar | 18 W | 1600 lm | CRI>90
Artikelnummer: 62727

Effektiv och låg panel armatur

Den låga och eleganta LIMENTE panelen frambringar en jämn och oavbruten
behaglig belysning. Tack vare den låga installationshöjden är de sänkbara DRI
(rund) och DSI (kvadrat) ideala för att installeras var som helst på taket. Vid
installeringsskedet bör beaktas både höjden av armaturen och utrummet
strömkällan kräver (se diagram på dimensionerna). I tillägg till den
nedsänkbara modellen finns det även de ytmonterbara DRS (rund) och DSS
(kvadrat) modellerna.

LIMENTE panelerna har samma färgtemperatur som de andra LIMENTE
armaturerna, vilket möjliggör en enhetliga och behagliga belysningslösningar
då olika armaturer kombineras. IP44/IP40 kapslingsklassen möjliggör
utnyttjandet av LIMENTE DRI och DRS- armaturer även i fuktiga utrymmen.
LIMENTE panelerna använder komponenter av högsta kvalitet och beviljas 3
års garanti.

Dimning och belysstyrning

LIMENTE DRI och DRS armaturerna kan dimmas med hjälp av LIMENTE SMART
500-serie 24 V dimmer SMART 580 (nr 640580) och kontrolleras med den
trådlösa fjärrkontrollen (nr 640546 och 640547).

Läs mer på vår webbplats

Installation

LIMENTE panel armaturer är lätta och snabba att montera. Varje armatur
innefattar en snabbkoppling för både kraftkälla (konkateneras kontakten) att
strömförsörjningen och för att ansluta lampan. Snabbkopplingen mellan
strömförsörjningen och armaturen möjliggör anslutning av ledningar och
installation av strömförsörjning, i förväg på taket. Senare, när taket är färdigt
behövs det inte mera göras något elektriskt arbete. Armaturens installation är
klar efter att den ansluts med en snabbkoppling till strömkälla.
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DSS-18DIM VIT PANELLAMPA

ÖVERSIKT

ARTIKELNUMMER 62727

GTIN-KOD 6438400000780

ELNUMMER 4129662

ETIM ALLMÄNT NAMN Downlight

ETIM-KLASS Downlight/Spot/Strålkastare EC001744

ETIM-GRUPP 41 Armaturer för hemmabruk

FÄRG Vit

LJUSKÄLLA LED

SPECIFIKATIONER

PRODUKTENS MÅTT 225.0 x 225.0 x 40.0

MONTERINGSSÄTT Yt installation

FÄRGTEMPERATUR 4000 K

FÄRGÅTERGIVNINGSINDEX > 90

NOMINELL LIVSLÄNGD 40.000h (L80B10)

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

LJUSFLÖDE 1600 lm

EFFEKTIVITET 89 lm/W

SPÄNNING 240 V

KOD FÖR KAPSLINGSKLASS IP20

ANTAL LED/M

INEFFEKT 18 W

ANTAL TÄNDCYKLER > 50 000

OMGIVNINGSTEMPERATUR -20°C~50°C

INGÅENDE STRÖM KOPPLING Fast installation

GARANTITID (MÅNADER) 24

TRYGGHETSFÖRSÄKRING (MÅNADER) 12

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING https://www.limente.fi/Images/productpics/instructions/limente_led-dr.pdf
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DSS-18DIM VIT PANELLAMPA

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

ARTIKELNUMMER ARTIKEL

640440 SMART 4240, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING

640421 SMART 421, TRÅDLÖS LJUSSTYRNING
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