
TECHNISCHE DATEN3- NUMINOS® PHASE S
3-fasensysteem lamp wit/zwart 4000 K 24º

Alle projecten zijn anders. Maar vele projecten verlangen
een uniform licht- en designconcept. NUMINOS® is een
perfect op elkaar afgestemd armaturensysteem dat func-
tie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Voor
planners en doeners, voor elke behoefte en maximale di-
versiteit bij minimale moeite. Van hotels en kantoren tot
bedrijfsmatige of particuliere ruimtes. Van de toepassing
via de techniek tot het design in details: de modulaire
down- en spotlights zijn te configureren zoals de planning
of de ruimtegegevens dat vragen. Hoe veelzijdiger uw pro-
ject is, des te meer u profiteert van het NUMINOS® arma-
turensysteem. Dankzij de uitgebreide keuze aan modules
is er voor elke behoefte een passende lichtoplossing. De
configureerbare en combineerbare NUMINOS® armatur-
enserie biedt meer dan duizend mogelijkheden. Zoals deze
3-fasen railspot, waarmee u het lichteffect kunt aanpassen
aan de betreffende verlichtingstaken. Bij een uitstekende
product- en lichtkwaliteit, die met de ingebouwde led-dri-
ver (fasedimming) traploos kan worden geregeld. De een-
voudige installatie en uitrichting op de rail is niet meer dan
een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversit-
eit van SLV? Hier gaat u naar de configurator: www.NUMI-
NOS.SLV.com

Art.nr.: 1004094

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz mA/V

Secundaire stroom / secundaire
spanning

250 mA/V

Verticaal kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

Lengte 16.2 cm

Hoogte 14.5 cm

Diameter 6.5 cm

Nettogewicht 0.53 kg

Brutogewicht 0.567 kg

Veiligheidsklasse I

Montagebeschrijving Rail plafond,Rail wand

Dimtechniek Fase-afsluiting

Wattage 10.42 W

Lumen 1100   lm

Lichtkleurtemperatuur 4000 Kelvin

Stralingshoek 24 °

Kleur wit

CRI >90

UGR ≤ 16

Binning 3
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