
TECHNISCHE DATENNUMINOS® DL S
Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 4000K 55°
incl. bladveren

Van hotels en kantoren tot bedrijfsmatige of particuliere
ruimtes. Van de toepassing van de techniek tot aan de de-
tails van het design: de modulaire Down- en Spotlights zijn
altijd zo te configureren dat ze voldoen aan de vereisten
van de planning of de situatie in de ruimte. En hoe veelzij-
diger uw project is, des te meer u profiteert van het door-
dachte NUMINOS® verlichtingssysteem, Dankzij de uitge-
breide keuze aan modules  is er voor elke behoefte een
passende lichtoplossing. De vrij configureerbare en com-
bineerbare NUMINOS armaturenserie biedt samen met de
passende drivers meer dan duizend mogelijkheden. Zoals
de vaste downlight, die met de naar beneden gerichte
lichtkegel perfect is als basisverlichting van verschillend
grote ruimtes of direct daaronder staande voorwerpen. Bij
een uitstekende product- en lichtkwaliteit. Voor elk syste-
emvermogen kiest u heel eenvoudig de passende led-dri-
ver (aan/uit, fasedimming, DALI) via de kleurcodering. En
de eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een for-
maliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van
SLV? Hier gaat u naar de configurator: www.NUMINOS.-
SLV.com. Bladveren voor de installatie in massieve pla-
fonds zijn inbegrepen.

Art.nr.: 1003836

Aantal verschillende lichtopeningen 1

Secundaire stroom / secundaire
spanning

250 mA/V

Hoogte 5.2 cm

Diameter 8.0 cm

Inbouwdiameter 6.8 cm

Inbouwdiepte 5.5 cm

Nettogewicht 0.12 kg

Brutogewicht 0.128 kg

IP-code IP 20

Veiligheidsklasse III

Slagvastheidsklasse IK02

Slagvastheid 0,20000000000000001 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Wattage 8.6 W

Lumen 790   lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 55 °

Kleur wit

CRI >90

UGR ≤ 20
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Binning 3

LXXBXX gegevens 80/50

Levensduur 50000 h

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C
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Zubehör

1004055 Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE

1004058 Led-driver , 6,5-10 W 250 mA

1004067 Led-driver , 1,2-20 W 250/350/500/700
mA DALI

1004786 NUMINOS® S , Diffusor Ellips

1004787 NUMINOS® S , Diffusor Prisma

1004788 NUMINOS® S , Diffusor Frosted

1004789 NUMINOS® S , Diffusor Honingraat

Notizen
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