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Uniwersalne oprawy do montażu nasufitowego i podtynkowego / Surface mounted or partially recessed light fittings

F414ALDP

Korpus:
Malowana proszkowo na kolor biały (RAL9003) blacha stalowa

System optyczny (&):
ALDP – pełny raster paraboliczny kat. C2 z wysokopolerowanej
blachy aluminiowej
MATDP – pełny raster paraboliczny kat. C2 z matowej blachy
aluminiowej
M4DP – materiał MIRO o podwyższonych współczynnikach odbicia

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:
- montaż nasufitowy
- montaż w sufitach podwieszanych modułowych (600×600) oraz
karton-gips przy pomocy kompletu montażowego
- stanowiska komputerowe, biura, sklepy, szkoły i inne
pomieszczenia użyteczności publicznej z wysokimi wymaganiami
co do parametrów oświetlenia

Akcesoria dodatkowe:
167200400001 – komplet montażowy oprawy 2×
167400400001 – komplet montażowy oprawy 4×

Warianty (@):
Aw – układ awaryjny
EP2 – zasilanie dwuobwodowe ze statecznikiem EVG
RAL9006 – wykonanie w barwie RAL 9006

Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet 

Optic (&):
ALDP - double parabolic louvre category C2 of highly polished
aluminium
MATDP - double parabolic louvre category C2 of mat aluminium
M4DP - double parabolic louvre category C2 of highly polished
aluminium

Wiring (#):
EP - high frequency ballast
EPSA - HFB analogue dimmable (1-10 V)
EPSD - HFB digital dimmable

Application:
These light fittings can be used as surface mounted or partially
recessed into false ceiling with visible supporting structure
(600x600 module) or gypsum plasterboard-type ceiling using
holders set.
Fittings are recommended for offices, for lighting areas with high
requirements for light and glare control.

Accesories:
Holders set 16720040001 for 2-lamps fittings
Holders set 16740040001 for 4-lamps fittings

Versions (@):
Aw - emergency pack
EP2 - double-circuit wiring
RAL9006 - surface finnished in RAL 9006

W A B X Y G H kg

F414 (24) &#@ 4x14(24) 620 620 500 170 580 580 4,5

F228 (54) &#@ 2x28(54) 1220 370 1040 140 1180 270 7,0

F235(49, 80) &#@ 2x35(49, 80) 1520 370 1340 140 1480 270 8,2

&, #, @ - poszczególne pozycje kodu do zamówienia/ add the basic code

Więcej informacji / more info www.ltv.net.pl
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