160
Gebruiksspanning

230~

230~
mA
350

230~
12~

12~

Hoogvolt 230~.
Geintegreerde converter voor 230V wisselspanning op 350mA gelijkspanning.
Laagvolt met spanningsinterface voor hoogvoltsystemen 230~/12~.
Laagvolt 12~.

16A
max.

Opgave voor max. stroombelasting.

Kenmerk uitsluitend voor binnen gebruik/niet voor binnen gebruik.
Kenmerk voor buiten gebruik, IP-Klassificering.

IP44

Toepassingsgebied: Opbouw/Inbouw.
Voor montage zijn accessoires nodig.

+A

Beschermklasse Een/Twee/Drie

9,5

Draaibereik van het product in graden.

340°

Koudlichtspiegellampen (cool beam): Warmte wordt naar de achterzijde van de lichtbron afgevoerd
voor minimale warmte ontwikkeling bij lichtbundel
Directspiegellampen (no cool beam): Warmte wordt afgevoerd via de lichtbundel voor minimale
warmte ontwikkeling aan de achterkant van de lichtbron..

Dimbaar met faseafsnijdimmer.
Dimbaar met faseaansnijdimmer.
Dimbaar met 1-10V.
Dimbaar met bepaalde accessoires (bijv. lichtbronnen met dimbare E-VSA).

Gemiddelde levensduur van de lichtbron in uren.
Bij GE lichtbronnen: Gemiddelde maximale levensduur van de lichtbron in uren.

Kortsluitvaste veiligheidstransformator.

2500
2
50

Lichtbron is met UV-bescherming uitgevoerd.

Vrije/Losse converter.
(Elektronische transformator ook geschikt voor gebruik buiten een armatuur).

Lichtbron geschikt voor de inzet in armaturen met / zonder beschermglas.

Beveiligd bij meer dan aangegeven temperatuur °C.

Stralingshoek.
Symmetrisch / Focusbaar / Asymmetrisch.

Opgave van bezetting met LED.

50°

60°

Energieefficientieklasse VSA.

module

module

LEDs

1 Cluster-LED

6 LEDs

35 Stk.

Montage toegestaan op ondergrond waarvan de ontvlambaarheid niet
bekend is (o.a. hout)

LED kan door een vakman vervangen worden.

Product ENEC gekeurd.
(Staat voor conformiteitnorm met de europese veiligheidsnorm)

7,2

Lichtverdelingscurven zijn op aanvraag beschikbaar.

Product KEMA gekeurd (Nederland).

9,5

Hitteontwikkeling aan de oppervlakte van grondinbouwspots.

Bij Jojo-armaturen: Hoogteverstelbaarheid in m.
Bij normale pendelarmaturen: Pendelkabellengte in m.

1,5 m

Toegestane omgevingstemperatuur in C°.
Toegestane temperatuurbereik in C°.

Slagvastheid van het product tot aangegeven waarde in Joule.

20 J

Max. kabeldoorsnede.

Belastbaarheid van het product in Tonnen tot de aangegeven waarde.
Metingen gebaseerd op betoninbouw.

0,8 t

Vorm en grote van de inbouwopening in cm.

Inbouwdiepte in cm.
(Is de inbouwdoos incl. dan zijn de afmetingen gebaseerd op de inbouwdoos).

180°

12,5/12,5

90°C

Product Nemco gekeurd (Noorwegen).

ta 40°

ta
-25°– +40°

Product Semco gekeurd (Zweden).

max.

Doorverbinden mogelijk.
Doorverbinden tot het aangegeven aantal mogelijk.

max. 10

2,5 mm2

Product TÜV-/GS gekeurd.

Opgave kabeldoorsnede in mm.

7-12

Product VDE gekeurd.

Opgave max. draadafstand in cm.

20

Product is op elektromagnetische verdraagzaamheid VDE gekeurd
(radio-ontstoorteken).
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Temperatuurbeveiliging in °C.

15°-30°

180°

Zwenkbereik van het product in graden.

L

Dimbaarheid.

Lichtbron of armatuurdeel kardanisch zwenkbaar tot de genoemde waarde.

Gewicht van het product in kg.

C

Eigenschappen van reflectorlampen.

+A

115° C

VSA
EEI=A1

VSA
EEI=A2

VSA
EEI=B2

161
LED:
Om productietechnische redenen kunnen LEDs in hun lichtkleur verschillen. De waarde voor lichtkleur en lichtstroom,
voor zover aangegeven, zijn typische middenwaarden. Wij doen er alles aan om elke bestelling uit dezelfde batch te
leveren. Bij nabestelling kunnen wij een levering uit een voorgaande batch niet garanderen. Gedetailleerde technische
specificaties over het thema LED Strips zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Hoog efficient Profi-armatuur voor professionele toepassingen.

Dit armatuur is met energie zuinigen LED techniek uitgevoerd..

PowerLEDs stellen hogere eisen aan de stroomconstantie en mogen daardoor alleen met gelijkstroom gebruikt worden.
Wanneer meerdere powerLEDs aangesloten worden, moeten deze in serie geschakeld worden. Een parallelschakeling is
uitgesloten. A.u.b. let er op dat tijdens de installatie de LEDs niet kortstondig aan hoge piekstromen aangesloten worden.
Hier kunnen LEDs niet tegen. De grondregel is: Eerst de secundaire stroomkring (LEDs aan driver) volledig aansluiten,
daarna de primaire stroomkring (driver en voeding) aansluiten.

Dit armatuur kan met energiespaarlampen gebruikt worden.

Edelstaal 304:
(1.4301) Een goede corrosiebestendigheid in natuurlijke omgeving (water, stedelijke en landelijke omgeving) waar
geen chloor en zout-concentraties aanwezig zijn. 14301 is echter niet geschikt om te monteren op plaatsen waar het in
contact komt met zoutwater of andere atmosferen waar zout in voorkomt. Ook is deze vorm van edelstaal niet geschikt
voor zwembaden of soortgelijke installaties.
Let op:
Alles T5 lichtbronnen worden geleverd in de aangegeven aantallen.
Tegen meerprijs zijn 3 voudige verpakking mogelijk (zie onder)
21W/54W
35W

310701
310702

6,00 €
16,00 €

Opmerking m.b.t. hitteontwikkeling van het armatuur:
Met name halogeenlichtbronnen en gasontladingslampen (HID) hebben in
ingeschakelde toestand een erg hoge temperatuur en kunnen tot opwarming
van het armatuur leiden. Het armatuur mag alleen in afgekoelde toestand
aangeraakt worden. Verstelbare armaturen zoals een armatuurkop,
die geen geïsoleerde greep hebben of uitgevoerd zijn met de maximale
lichtbronbelasting, dienen niet binnen handbereik te worden gemonteerd.
Als alternatief voor de halogeenlichtbronnen zijn er LED-retrofit lichtbronnen
verkrijgbaar, met een lage temperatuur.

Bij gebruik van halogeen lichtbron tenminste 2,5m hoogte aanhouden, deze
beperking vervalt bij gebruik van LED- of spaarlichtbron.

Edelstaal 316:
(1.4404) Een goede corrosiebestendigheid in natuurlijke omgeving (water, stedelijke en landelijke omgeving) maar
ook geschikt voor industriegebieden waar een lage chloor en zoutconcentratie aanwezig is, voor toepassing in de
levensmiddelen, farmaceutische en de agrarische industrie is dit edelstaal bijzonder geschikt voor. 1.4404 is niet
zeewater bestendig.
Opmerking:
Een groot deel van de in deze catalogus getoonde producten zijn gepatenteerd en gedopeneerd bij het
merkenbureau. De uitvoering van de catalogus, foto’s alsmede verpakkingen en handleidingen zijn ons geestelijk
eigendom. Niets uit deze catalogus mag gekopieerd en/of verveelvoudigd worden zonder onze uitdrukkelijke
geschreven toestemming.
Alle producten uit ons assortiment ondergaan een strenge kwaliteitscontrole en voldoen aan de algemeen geldende
normen (CE).
De afbeeldingen en opgave in deze catalogus dienen alleen ter informatie en kunnen afwijken in kleur, vorm en
technische details.
Alle gewichten en lengtes worden in kg en cm aangegeven, tenzij anders vermeld. Artikelen met het teken zijn
uitloopmodellen.
De presentatie van onze armaturen met realistische en mooie foto’s van toepassingen is mede mogelijk gemaakt met
de hulp en instemming van opdrachtgevers of ontwerpers. Al diegenen, die door hun goedkeuring aan het ontstaan
en de toepassing van onze foto’s hebben bijgedragen, willen wij nogmaals hartelijk bedanken.

Concept en Design:
Corporate Creative Center, Übach-Palenberg, 2013
Drukwerk:
Margreff Druck GmbH & Co. KG, Essen

Gebruik van het armatuur alleen buiten handbereik toegesteen (boven 2,5m)

Fotografie: (naar aantal foto’s)
Fotostudio CCC, Übach-Palenberg
Fotostudio Andreas Fein, Köln
Fotostudio Gerd Arnolds, Aachen
Fotostudio Günter Preissler, Stolberg
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