
I T8

Oprawy do wbudowania w sufit / Recessed light fittings

I 418 ALDP

©

Korpus:
Biała blacha stalowa (RAL9003) malowana metodą proszkową

System optyczny (&):
ALDP – pełny raster paraboliczny kat. C2 z wysokopolerowanej
blachy aluminiowej
MATDP – pełny raster paraboliczny kat. C2 z matowej blachy
aluminiowej
AL – raster paraboliczny z wysokopolerowanej aluminiowej
blachy z matowymi poprzeczkami
ALMAT – raster paraboliczny, elementy wzdłużne rastra
wykonane z matowej blachy aluminiowej w kształcie paraboli,
elementy poprzeczne z matowej blachy aluminiowej
B – raster paraboliczny, elementy wzdłużne rastra w kształcie
paraboli wykonane z białej blachy aluminiowej, elementy
poprzeczne z białej blachy aluminiowej

Wyposażenie elektryczne (#):
oprawy kompensowane ze statecznikiem EEI=B (standard)
EVG – statecznik elektroniczny
EVGSA – regulator analogowy 1...10V
EVGSD – regulator cyfrowy (DALI)

Przeznaczenie:
- do montażu w podwieszane sufity modułowy lub gips-karton
- pomieszczenia handlowe, szkoły, biura, itd.

Akcesoria dodatkowe:
komplet uchwytów do montażu w sufitach g-k (54214)
ramka przejściowa z modułu 600 na moduł 625

Warianty (@):
600 – do montażu w module 600×600
625 – do montażu w module 625×625
K – z konektorem WIELAND
F – ze sznurem przyłączeniowym
Aw – układ awaryjny
OK – zasilanie dwuobwodowe

Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet

Optic (&):
ALDP – double parabolic louver category C2 of high polished
aluminium
MATDP – double parabolic louver cat. C2 of mat aluminium
AL – parabolic louver of high polished aluminium with mat
aluminium cross blade
ALMAT – parabolic louver of mat aluminium
B – white parabolic louver

Wiring (#):
comprnsated, ballast cat. B (standard)
EVG – high frequention ballast
EVGSA – HFB analog dim 1-10V
EVGSD – HFB digital dim

Application:
Recessed light fitting for instalation into false ceiling with visible
supporting structure (modules 600×600 / 625×625) or gypsum
plasterboard type ceiling

Accessories:
fixing clips for instalation into gypsum plasterboard – 54214;
reduction frame for instalation the light fittings module 600 into
the false ceiling module 625

Versions (@):
600 – for module 600
625 – for module 625
K – with WIELAND connector
F – with flexible cord
Aw – emergency source
OK – 2 circuit wiring
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Oprawy do wbudowania w sufit / Recessed light fittings

Systemy optyczne opraw typu I T8

AL

ALMAT

B

Typ W
Moduł 600 / modul 600 Moduł 625 / modul 625

Kg
A B A B

I418 &#@ 4×18 596 596 576×576 622 622 602×602 4,9

I236 &#@ 2×36 1196 296 1176×276 1246 310 1226×290 4,9

&, #, & - pozycje kodu do zamówienia / add to basic code

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


