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AREL AS

Asymetryczna oprawa LED
Korpus:
Malowana na biało (RAL9016) lub szaro (RAL9006) blacha stalowa

Optyka:
AS – reflektor asymetryczny malowany na biało (RAL9016)

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 na życzenie)
3…ciepła biała 3000K
4…chłodna biała 4000K

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI

Przeznaczenie:
Do montażu natynkowego lub zwieszakowego.
Oprawa przeznaczona do montażu w szkołach – tablice szkolne,  
sklepach regały, półki sklepowe. Oświetlenie powierzchni pionowych.

Akcesoria:
Zestaw zwieszków ZHX11.

Asymetric LED luminaires
Body:
White painted (RAL 9016) metal sheet, available also in grey RAL9006

Optic:
AS - white painted (highly reflective RAL 9016) asymetric reflector

LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K

Wiring:
LED current driver
ND - not dimmable (standard)
DALI - dimmable DALI

Application:
Surface or pendant installation
These LED fittings are recommended school classrooms, shops, and for 
illumination of another vertical areas.

Accessories:
Suspension set ZHX11.
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REFLEKTOR ASYMETRYCZNY /
  ASYMETRIC REFLECTOR

/

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,    lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output     R - rozstaw zwieszaków / distance of hanging points
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