Cub Mini

COB LED Recessed / COB LED Ankastre

Series / Serisi

IP

20˚

36˚

kg
0.4

73mm

Ø98mm

Ø98mm

Ø90mm

Cub Mini / I01.MLR.14023
-- Die-cast aluminium body.
-- Mains voltege: 220-240V / 50-60Hz.
-- Clever thermal design.
-- 1-10V, DALI, switch dim and warm dimming options available upon request.
-- Clear safety glass.
-- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
-- Honeycomb filter and colour filter accesories available.
-- Medium beam angle option available with rotationally symmetric light distribution.
-- Emergency kit system can be integrated.
-- Silicon gasket integrated on the frame and diffuser for IP protection.
-- IP Socket to be used on both mains and also secondary side of the luminaire.
-- DALI LED driver will be inside IP driver box.
-- Efficiency of the fixture: 118lm/W
-- MAC Adam Step < 3
-- L80 B10 in 50,000 hours
-- Alüminyum enjeksiyon gövde.
-- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
-- Akıllı soğutma tasarımı.
-- 1-10V, DALI, switch dim ve sıcak dim seçenekleri bulunmaktadır.
-- Tamperli cam.
-- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği
mevcuttur.
-- Bal peteği filtre ve renk filtresi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
-- Simetrik ışık çıkışı sağlayan orta açı reflektör seçeneği mevcuttur.
-- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.
-- Cam ve çerçeve arkasına IP koruması için conta ilave edilmiştir.
-- Armatürün hem 220V hem de LED tarafında IP soket kullanılacaktır.
-- DALI trafo IP trafo kutusu içinde yer alacaktır.
-- Armatür verimi: 118lm/W
-- Mac Adam Step < 3
-- 50,000 saat değerine göre L80 B10

LED
Lumen Output from
Fixture /
Armatür Çıkış Lümeni
CRI>90 R9>70

15W
4000K

1776

Mains Switch Dim Option /
220V Anahtar Dim Opsiyonu

π

1-10V Dimming Option /
1-10V Dim Seçeneği

π

Dali Dimming Option /
Dali Dim Seçeneği

π

Warm Dimming Option /
Sıcak Dim Seçeneği

π

Accessories / Aksesuarlar

Colour Filter / Renkli Filtre
Art.Nr. / Kod: .CLF

Honeycomb Filter / Petekli Filtre
Art.Nr. / Kod: .VBP

10

COB LED

System Power / Sistem Gücü

50˚

