
ARES ALDP

Oprawy wnętrzowe zwieszakowe / Pendant interior fittings

ARES 228 ALDP

Korpus: blacha stalowa (RAL9007) malowana metodą proszkową
System optyczny:
ALDP – raster paraboliczny z polerowanego aluminium kat. C2
MATDP – raster paraboliczny z matowego aluminium kat. C2
Wyposażenie elektryczne:
EVG – statecznik elektroniczny (wyposażenie standardowe)
EVGSA – regulator analogowy 1...10V
EVGSD – regulator cyfrowy (DALI)
MULTIWATT – statecznik umożliwiający zastosowanie źródeł
o różnej mocy
Przeznaczenie: oprawy zwieszakowe oświetlenia bezpośrednio-
pośredniego w pomieszczeniach biurowych, reprezentacyjnych
i użyteczności publicznej.
Warianty:
ARES – oprawa zwieszakowa oświetlenia bezpośrednio-pośredniego
ARESD – oprawa zwieszakowa oświetlenia bezpośredniego
ARESP – oprawa nasufitowa oświetlenia bezpośredniego
ARES/R – oprawa zwieszana oświetlenia bezpośrednio-pośredniego 
z możliwością łączenia w linie świetlne
Informacje dodatkowe:
Oprawy w wersji ARES/R są dostarczane z końcowymi elementami  
zawierającymi otwory do połączenia elektrycznego, okablowane 
przelotowo 3-fazowo (5x1,5 mm2). Połączenia dokonuje się 
łącznikami ARES /R (1661004001 dla wersji 1× lub 1662004001 dla 
wersji 2×, zamawianymi oddzielnie).
Linia świetlna montowana jest przy pomocy opraw startowych, 
przelotowych i końcowych:
ARES/R START – zawiera 1 złączkę zasilającą, 1 część końcową 
oprawy, 1 część połączeniową oprawy z otworem oraz złączkę 
elektryczną do połączenia z następną oprawą
ARES/R CONT – zawiera 2 złączki elektryczne oraz 2 części 
połączeniowe z otworem
ARES/R END – zawiera złączkę połączeniową, jedną część 
połączeniową oraz jedną część końcową oprawy.

Body: Grey (RAL 9007) painted metal sheet
Optic:
ALDP – double parabolic louvre cat. C2 of highly polished aluminiun
MATDP – double parabolic louvre cat. C2 of mat aluminium
Wiring:
EVG – high frequention ballast (standard)
EVGSA – HFB analog dim 1-10V
EVGSD – HFB digital dim
MULTIWATT – universal HFB for T5 lamps
Application: pendant light fittings for direct/indirect illumination; for 
offices, for lighting areas with high requirements for light and glare 
control.
Versions:
ARES – pendant fittings for direct indirect illumination (open upper  
side of the fittings), suspension set included
ARESD – pendant fittings for direct illumination only
ARESP – pendant fittings for indirect illumination only
ARES/R – fitting intended to installation to row
Note:
Fittings ARES/R are delivered with modificated endcaps, with through
wiring 5x1,5 mm2. Fittings are hanged and connected to row using 
„Suspension ARES /R (1661004001 for version 1× or 1662004001 for
version 2×, ordered separatelly)“, which have to be used on the both 
ends of the row and in the each connection point.
The row can be compilated by START, CONT and END fittings:
ARES START- contains start terminal board, 1 standard endcap, 1 
connecting endcap, 1 terminal board
ARES CONT - contains 2 connecting endcaps, 2 terminal boards
ARES END - contains 1 connecting endcap, 1 terminal board, 
1 standard endcap

W & * A B X Y R kg

ARES128(54)& /R* 1x28(54) ALDP, MATDP START,CONT,END 1245 160 900 85 990 3,9

ARES228(54)& /R* 2x28(54) ALDP, MATDP START,CONT,END 1245 245 900 170 1290 4,4

ARES135(49,80)& /R* 1x35(49,80) ALDP, MATDP START,CONT,END 1545 160 1200 85 990 5,7

ARES235(49,80)& /R* 2x35(49,80) ALDP, MATDP START,CONT,END 1545 245 1200 170 1290 6,2

&, * - poszczególne pozycje kodu do zamówienia/ add to the basic code

Więcej informacji / more info www.ltv.net.pl
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ŁĄCZNIK ARES/R + ZWIESZAK


