ESO

ESO3000RM
ESO3000RM

Nasufitowa oprawa LED
Korpus:
Nasufitowa
oprawa LED

Malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa
Korpus:
Optyka: na biało (RAL 9016) blacha stalowa
Malowana
KN – klosz mikropryzmatyczny
Optyka:
KO – klosz opal
KN – klosz mikropryzmatyczny
LED:
KO
– klosz opal
Mid Power LED
LED:
CRI80 (CRI90 na życzenie)
Mid Power LED
3…ciepła biała 3000K
CRI80 (CRI90 na życzenie)
4…chłodna biała 4000K
3…ciepła biała 3000K
Wyposażenie elektryczne:
4…chłodna biała 4000K
Driver LED elektryczne:
Wyposażenie
ND – nieściemnialny (standard)
Driver LED
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
ND – nieściemnialny (standard)
DALI – ściemnialny cyfrowo DALI
DIM – ściemnialny analogowo 1 -10V
Przeznaczenie:
DALI
– ściemnialny cyfrowo DALI
Oprawa do montażu natynkowego lub zwieszakowego z pomocą
Przeznaczenie:
zestawu zwieszaków linkowych ZH22.
Oprawa do montażu natynkowego lub zwieszakowego z pomocą
zestawu zwieszaków linkowych ZH22.

KLOSZ MIKROPRYZMATYCZNY /
MICROPRIZMATIC COVER
KLOSZ MIKROPRYZMATYCZNY /
MICROPRIZMATIC COVER
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DEMONTAŻ KLOSZA /
COVER REMOVING
DEMONTAŻ KLOSZA /
COVER REMOVING

LED fitting
Body: fitting
LED

White painted (RAL 9016) metal sheet
Body:
Optic:
White
painted (RAL 9016) metal sheet
KN - clear PS microprizmatic cover
Optic:
KO - opal PS cover
KN - clear PS microprizmatic cover
LED:
KO
- opal PS cover
Mid Power LED
LED:
CRI80 (CRI90 on request)
Mid Power LED
3…warm white 3000K
CRI80 (CRI90 on request)
4…cold white 4000K
3…warm white 3000K
Wiring:white 4000K
4…cold
LED current driver
Wiring:
ND – not dimmable (standard)
LED current driver
DIM – dimmable 1 -10V DC
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI
DIM – dimmable 1 -10V DC
Application:
DALI
– dimmable DALI
Surface or pendant installation. Pendant installation can be done using
Application:
suspension set ZH22.
Surface or pendant installation. Pendant installation can be done using
suspension set ZH22.

MODUŁY LED / LED MODULES
MODUŁY LED / LED MODULES

KONEKTOR / CONNECTOR
KONEKTOR / CONNECTOR

Oznaczenie kodowe oprawy / codes: ESO4000RMKN3ND

600

temperature:
3=3000K,
4=4000K,
Moduł:
600, 625

A

ND
/700ND

Typ drivera / Driver type:
ND – nieściemnialny
Typ drivera
/ Driver type: / no dimmable
– regulowany
ściemnialny
ND –DIM
nieściemnialny
/ no
dimmable analogowo
/ dimmable
1-10V analogowo
DIM –1-10V
regulowany
ściemnialny
– regulowany
1-10VDALI
/ dimmable
1-10V ściemnialny DALI /
DALIściemnialny DALI /
DALI dimmable
– regulowany
dimmable DALI

3

Wersja rozmiarowa / Body shape:
A – kwadrat
/ square
- 600x600
Typ klosza
/ Cover
type: mm
B – prostokąt
/ rectangle - 600x300
mm
KN – mikropryzmatyczny
/ microprizmatic
C – prostokąt
- 1200x300 mm
KO – opal/ /rectangle
opal
D – prostokąt / rectangle - 1200x600 mm
E – kwadrat / square - 300x300 mm
F – prostokąt
/ rectangle
- 1500x300/mm
Temperatura
chromatyczności
Color
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Temperatura chromatyczności / Color
Wersja rozmiarowa / Body lenght:
temperature:
S = 600mm
2=2900K,
M = 1200mm
3=3800K,
L = 1500mm
5=5300K

Typ oprawy / Luminaire type

Q

Typ oprawy / Luminaire type
Q – do wbudowania – zwieszakowa /
Wersja oprawy lm / Luminaire light output lm
recessed - pendant fitting
QP – natynkowa – do wbudowania zwieszakowa / surface - recessed - pendant
fittingKształt oprawy / Body shape
S - kwadrat / square
R - prostokąt / rectangle

Oznaczenie
kodowe
Q3A600/ND700
ESO
4000
R oprawy / codes:
M
KN

ESO4000SSKO

ESO

W

lm
KO

KN

ESO2000 RS

20

2 200

2 300

ESO3000 SS

23

3 000

3 200

ESO4000 SS

36

4 300

4 800

ESO6000 SS

55

6 300

6 600

ESO3000 RM

26

3 300

3 500

ESO4000 RM

38

4 400

4 600

ESO5000 RL

44

5 000

5 900

ESO6000 RL

57

7 200

7 500

& - 3 = 3000K, 4 = 4000K,

A

B

610

560

C

X

Y

kg

240

500

150

2,5

560

400

400

4,0

52
1 210

1 510

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

4,5

950
240

150
1 200

5,5

# - typ drivera / wiring

W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products
&
- 2 = 2900K,
3 = can
3800K,
5 = 5300K,
- typ Luminous
drivera /wiring
lm – strumień
świetlny
oprawy
/ luminaire
light of
output
development
a data
be changed
without#notice.
ﬂux and connected
electrical
load arezsubject
to an
initial tolerance
up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to
+/-150
K from the nominal
The failure
of 1 LED points
no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
R,S - rozstaw
zwieszaków
ZHQ22value.
/ distance
of hanging
pointscauses
ZHQ22
W związku ze stałym rozwojem technologii LED, parametry mogą ulec zmianie. Strumień świetlny i obciążenie elektryczne mogą się wahać +/- 10% od wartości nominalnych. Temperatura barwowa
może się wahać +/- 150K od wartości nominalnej. Uszkodzenie 1 punktu LED nie ma wpływu na skuteczność świetlną oprawy i nie jest podstawą do reklamacji takiej oprawy. | Due to program of products
development a data can be changed without notice. Luminous ﬂux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to + / - 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to
+/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.
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