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Opale lichtkap is één op één uitwisselbaar met de 
Philips TCH 329 en de Hogro (Lightronics) PVX



Naast dat de PowerLight Box Pro

gemakkelijk is te installeren, hebben de

LED's in dit armatuur een lange

levensduur, verbruiken ze minder stroom

en vereisen ze weinig tot geen onderhoud.

Dit zorgt gegarandeerd voor tevreden

klanten!

De PowerLight Box Pro is uit te breiden

met een daglicht/bewegingssensor en een

noodverlichtingsmodule. Daarnaast is ook

los een afstandsbediening te bestellen,

hiermee wordt controle van

noodarmaturen gemakkelijker dan ooit.

Met 1 klik is af te lezen wat de status van

het armatuur is door de automatische 

30-daagse zelftest.

ENERGIE  BESPAREN

OVERIGE  INFO

Door het slimme design en de robuuste

bouw is de PowerLight Box Pro overal in te

zetten: in openbare ruimtes, centrale

hallen, trappenhuizen, gangen, galerijen,

bergingen en entrees. Voor zowel binnen-

als buitengebruik.

DES IGNED  IN  ST I J L

De LED Plaat en de electronica zijn

volledig geïntegreerd in de lichtkap van de

PowerLight Box Pro. Dit zorgt samen met

de vormgeving van de lichtkap voor een

mooie en egale lichtverdeling, zelfs naar de

zijkanten van het armatuur.

De lichtkap van de PowerLight Box Pro is

ook nog eens één op één uitwisselbaar met

de lichtkap van de Philips TCH 329 en de

Hogro (Lightronics) PVX. Hierdoor kunt u

de bodem van uw bestaande armatuur

blijven gebruiken en hoeft u uw muren

niet opnieuw te verven.

UNIEKE  L ICHTKAP

Naar keuze kunt u de PowerLight Box Pro

zowel via de achterzijde als via de

zijkanten aansluiten, hierdoor is het

mogelijk om de armaturen met elkaar door

te verbinden.

MEERDERE  MONTAGEOPT IES

Specificaties

WATTAGE :                        SCHAKELBAAR 4W/7W

NOMINALE SPANNING :     AC100~250V 50~60HZ

KLEUR SCHAKELBAAR :                  3000K/4000K                               

LUMEN :                                                >120Lm/W

LUMEN LED 's :                                       >140Lm/W

RA :                                                             80~90

POWERFACTOR :                                             0 .9

BESCHERMINGSGRAAD :                               IP65

SLAGVASTHEID :                                            IK10

TYPE LED 'S :                                          SMD 2835

AANTAL LED 'S :                                                184

KLEUR BEHUIZING :                      GRIJS/RAL7015

KLEUR KAP :                     OPAAL/TRANSPARANT

AFMETINGEN (MM) :                          344X119X70

ENERGIE LABEL :                                            A++

CERTIFICATEN :                 CE ,  EMC ,  LVD ,F ,  ROHS

PowerLight Box Pro

De PowerLight Box Pro is uitgerust met de

nieuwste hoogwaardige technieken en

beste kwaliteit componenten. Zo is de

bewegingssensor instelbaar op

verschillende afstanden en is verzekerd van

> 200.000 schakelingen. Dankzij deze

technologie is de levensduur van deze

sensor 4x zo lang als de meest gebruikte

sensoren op de markt. Een ander stuk

hoogwaardige techniek zit in onze

Daglichtsensor. Onze Daglichtsensor

reageert alleen op direct daglicht. 

HOOGWAARDIGE  KWAL ITE I T


