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Popis

Description

Použití: designové svítidlo s přímo-nepřímou ilumanací vhodné pro osvětlení reprezentativních prostor 
jako jsou recepce, zasedací místnosti, bankovní prostory, ale i k osvětlení kanceláří, obchodů, atd.

Těleso svítidel je vyrobeno z ocelového plechu lakovaného práškovou barvou v odstínu RAL 9006,
RAL 9003. Nepřímé osvětlení o objemu cca 30% je zajištěno pomocí shora volně vloženého 
opálového krytu.

Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách  - z vysoce leštěného hliníkového plechu
                                                                           - z matného hliníkového plechu.

Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.

Montáž svítidel lze provádět za použití lankových závěsů ve tvaru "Y" nebo pomocí jednotlivých závěsů.

Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools, 
shopping centres, representative areas, banks or offices.

Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003. 
Indirect illumination is solved using from above freely inserted opal cover (see picture).

Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
                                                                                   - made of anodised matt aluminium

Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of 
conductors up to 2,5 mm2 and G5 lamp holders. Internal wiring is done using 0,5 mm2 conductors. 
Emergency power source up to 3 hours is available on request.

Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string 
hangers (either 2x "Y" hanger, or 4x single hanger).
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Závěsná svítidla
Pendant luminaires

Typ svítidla / Lighting type
Označení Obj. kód LxWxH (mm) A (mm) B (mm)

Quadra II 1-2x28/54W 1242x160x60 22 70
QII12016-128L-96 380411
QII12016-128M-96 381411
QII12016-154L-96 380511
QII12016-154M-96 381511
QII12024-228L-96 380412
QII12024-228M-96 381412
QII12024-254L-96 380512
QII12024-254M-96 381512

Quadra II 1-2x35/49/80 W 1542x160x60 22 70
QII15016-135L-96 380611
QII15016-135M-96 381611
QII15016-149L-96 380711
QII15016-149M-96 381711
QII15024-235L-96 380612
QII15024-235M-96 381612
QII15024-249L-96 380712
QII15024-249M-96 381712


