
Ολοκληρωμένη λύση με
μικροδιακόπτη 3
χρωμάτων για μέγιστη
ευελιξία και εργασία
χωρίς προβλήματα. Αυτό
το χωνευτό φωτιστικό
παρέχει εύκολη και
άμεση εγκατάσταση.
Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN029B

Εφαρμόστε την ιδανική θερμοκρασία χρώματος με τον μικροδιακόπτη 3 χρωμάτων και
απολαύστε εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Το χωνευτό φωτιστικό είναι πλήρως συμβατό
με IC και παρέχει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα
φωτός.

Οφέλη
• Ευέλικτο για να καλύπτει τις ανάγκες σας, με μικροδιακόπτη 3 χρωμάτων και διάφορες

επιλογές απόδοσης
• Οικονομική λύση που δεν δημιουργεί προβλήματα με διάρκεια ζωής 50.000 ωρών
• Εύκολη εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους, συμβατότητα με IC και προστασία IP44

(μπροστινή πλευρά)
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Χαρακτηριστικά
• Λύσεις επιλογέα 3 θερμοκρασιών χρώματος με μεγάλη διάρκεια ζωής 50.000 ωρών
• Εξοικονομήστε ακόμα περισσότερη ενέργεια με το χαρακτηριστικό ρύθμισης έντασης
• Συμβατότητα με IC για τοποθέτηση σε κρίσιμες εγκαταστάσεις
• Εξάρτημα τοποθέτησης IP20 με προστασία IP44 εμπρός

Εφαρμογή
• Γενικός φωτισμός χώρων
• Κατοικίες
• Καταστήματα

Versions

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

D

C

Product

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

D

C

Product

DN029B LED20/CCT 24W 220-240V D200 EU
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Συνθήκες εφαρμογής
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -20 to +40 °C

 
Έγκριση και εφαρμογή
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK03

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20/44

 
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης

φωτισμού

Όχι

 
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα
Τάση εισόδου 220 έως 240 V V

 
Γενικές πληροφορίες
Κατηγορία προστασίας IEC Safety class II (II)

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

 
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική χρωματικότητα (3000K@x=,

0.4339y=,

0.40334300K@x=

0.3647y=0.36076

500K@x=0.3123y=

0.3284) 5SDCM

Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος 3000 K

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης 80

 
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα
Χρώμα White

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code Full Product Name

Αρχική απόδοση

φωτιστικού LED Αρχική φωτεινή ροή

Αρχική ισχύς

εισόδου

66020800 DN029B LED12/CCT 14W

220-240V D150 EU

85,00 lm/W 1200 lm 14 W

66022200 DN029B LED20/CCT 24W

220-240V D200 EU

83,00 lm/W 2000 lm 24 W
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