
QXP

LED panel
Korpus:
Anodowana ramka aluminiowa

Optyka:
Przewodząca światło płyta akrylowa

LED:
Driver prądowy ściemnialny cyfrowo – DALI

Wyposażenie elektryczne:
Driver LED, DALI typ 8
Mid Power LED

Wersje rozmiarowe:
QXPA600 – kwadrat 600x600 mm
QXPA625 – kwadrat 625x625 mm

Możliwości montażu:
Oprawa do dynamicznego oświetlania pomieszczeń w zakresie temperatury 
chromatyczności (barwy światła) od 3000K do 6000K.
Pozwala dostosować barwę światła do danego okresu dnia jak również 
symulować w pomieszczeniu aktualne światło dzienne.
Idealne rozwiązanie w pomieszczeniach bez dostępu światła dziennego, 
w pomieszczeniach z długim okresem pobytu ludzi, w szpitalach, 
w domach seniora.
Oprawa zwieszakowa/natynkowa/do wbudowania

Akcesoria:
Zestaw zwieszaków ZHQ22

LED panel
Body:
Elox aluminium frame, painted metal surface mounting box

Optic:
Translucent acrylic layer

LED:
Mid Power LED 4000K CRI80

Wiring:
LED current driver, DALI type 8
Mid Power LED

Versions:
QXPA600 – square 600x600 mm
QXPA625 – square 625x625 mm

Application:
Intended for dynamic illumination of interiors (tunable white), color 
temperature from 3000K to 6000K.
It allows to customize color of the artifical light according to day period The 
ideal solution for rooms with long term staying of persons like in hospitals, 
homes for the seniors etc.
Pendant / surface / recessed installation

Accessories:
Rope suspension set ZHQ22

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output
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