Podhledová svítidla
Recessed luminaires

duna
pro přímo/nepřímé osvětlení, modul 600/625
for direct / indirect illumination, modul 600/625
Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Duna 1 1/2 x 14/24/40/55 W
D1-6060-255L-93
D1-6060-224L-93
D1-6060-240L-93
D1-6060-255M-93
D1-6060-224M-93
D1-6060-240M-93
D1-6060-255D-93
D1-6060-224D-93
D1-6060-240D-93

Duna 2 1/2 x 14/24/40/55 W
D2-6060-255L-93
D2-6060-224L-93
D2-6060-240L-93
D2-6060-255M-93
D2-6060-224M-93
D2-6060-240M-93
D2-6060-255D-93
D2-6060-224D-93
D2-6060-240D-93

LxWxH (mm)

595x595x110 (M600)

202101
202501
202301
203101
203501
203301
200101
200501
200301

L=lesklá mřížka/polished louvre

202111
202511
202311
203111
203511
203311
200111
200511
200311

L=lesklá mřížka/polished louvre

M=matná mřížka/matt louvre
D=pouze děrovaný difusor
D=perforated diffuser only

595x595x110 (M600)

M=matná mřížka/matt louvre
D=pouze děrovaný difusor
D=perforated diffuser only

D1 - reflektor v RAL 9003 / reflector in RAL9003
D2 - reflektor z matného hliníkového plechu / reflector from matt aluminium plate
M625 - je též k dispozici / also available

Popis

Další info

Použití: podhledová svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů
například administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou standardně v odstínu RAL 9003.
Reflektor a mřížky se nabízí v několika variantách
-reflektor z matného hliníkového plechu a parabolickou mřížkou.
-reflektor z ocelového lakovaného plechu a parabolickou mřížkou.
-reflektor z matného hliníkového plechu a děrovanou clonou.
-reflektor z ocelového lakovaného plechu a děrovanou clonou.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5 nebo 2G11.
Montáž svítidel lze provádět jak do rastrových tak do sádrokartonových stropů.
K montáži do sádrokartonových stropů se používá montážní sada.

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, shopping
centres, representative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9003.
Reflectors and louvres combinations:
- reflector from matt aluminium + perforated, white powdered steel diffusor with optional
anodised aluminium parabolic louvre (matt or polished).
- reflector from white powdered steel + perforated, white powdered steel diffusor with
optional anodised aluminium parabolic louvre (matt or polished).
Electrical accessories: consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5 mm2 and G5 or 2G11 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2
conductors. Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: into the lower ceiling units 600x600 or 625x625 with visible systems of carrier rails and into
a plasterboard ceilings.

Světelná technika
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