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Naast dat de PowerLight Ceiling Pro

gemakkelijk is te installeren, hebben de

LED's in dit armatuur een lange

levensduur, verbruiken ze minder stroom

en vereisen ze geen onderhoud. Dit zorgt

gegarandeerd voor tevreden gebruikers!

De PowerLight Ceiling Pro is uit te breiden

met een daglichtsensor, een

bewegingssensor en met een

noodverlichtings-module. Ook is hij

standaard schakelbaar tussen 3000K en

4000K.

ENERGIE  BESPAREN

WATTAGE (SCHAKELBAAR) :

NOMINALE SPANNING :

KLEUR (SCHAKELBAAR) :          

LUMEN ARMATUUR :

LUMEN LED 's :

RA :

POWERFACTOR :

BESCHERMINGSGRAAD :

SLAGVASTHEID :

TYPE LED 'S :

KLEUR BODEMDEEL :

KLEUR LICHTKAP :

KLEUR DECORATIE-RING :

DIAMETER BODEMDEEL :

DIAMETER LICHTKAP :           

DIAMETER DECORATIE-RING :

ENERGIE LABEL :

CERTIFICATEN :

4W / 7W

AC100~250V 50~60HZ

3000K/4000K

>140Lm/W

>160Lm/W

80~90

>0 .90

IP65

IK10

SMD 2835

SEMI-TRANSPARANT

OPAAL

WIT

Ø230MM

Ø260MM

Ø234MM

A++

CE ,  EMC ,  LVD ,  IP65 ,  IK10 ,  F ,  ROHS ,

DUBBEL GEÏSOLEERD

OVERIGE  INFO

Door het slimme design en de robuuste bouw is de

PowerLight Ceiling 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 lichtkap van de PowerLight Ceiling Pro is uniek

vormgegeven. Dit zorgt voor een mooie en egale

lichtverdeling, zelfs naar de zijkanten van het

armatuur. Hierdoor wordt het “lichtspot” of

"schijnwerper”-effect voorkomen en is het mogelijk

om met een beperkt aantal armaturen de gehele

ruimte van voldoende en egaal licht te voorzien.

UNIEKE  L ICHTKAP

Door de vormgeving van het bodemdeel is de

PowerLight Ceiling Pro zowel te gebruiken als op- of

inbouwarmatuur. Hierdoor wordt de PowerLight

Ceiling Pro altijd heel mooi in de ruimte

opgenomen.

ZOWEL  VOOR  OP -  ALS  INBOUW

Specificaties

PowerLight 

Ceiling Pro

HEEL  SNEL  TE  MONTEREN

Doordat de PowerLight Ceiling Pro is voorzien van

een semi-transparante bodemplaat is deze heel

eenvoudig en snel te monteren. De bestaande

montagegaten in de muur of het plafond zijn door

de bodem heen zichtbaar. Hierdoor kunnen de

schroeven in één keer in het juiste gat worden

geplaatst. Vanzelfsprekend is de bodemplaat ook

voorbereid op de standaard gat-afstanden in de

inbouw-, las- en kabeldozen.

De PowerLight Ceiling Pro is voorzien van de laatste

hoogwaardige techniek en componenten. Zo is de

bewegingssensor ook qua richting instelbaar en

schakelt deze gegarandeerd > 200.000 keer. Deze

sensor gaat door middel van de nieuwste

technieken minstens 4 keer langer mee dan de

meest gebruikte sensoren op de markt.

HOOGWAARDIGE  TECHNIEK


