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Legenda woningverlichting

Het nieuwe hoofdstuk ‘woningverlichting’ bevat een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in

en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in

een woonkamer, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing schept de sfeer die uw klant wenst.

De armaturen zijn gebouwd van hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze

verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit de reeks zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED’s.

Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED’s, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Alle LED-armaturen in de reeks zijn voorzien van 2700 K LEDs. Deze warmwitte kleur is perfect voor toepassing in woningen. De

kleurweergave (Ra-waarde) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor uw werkkamer of weerbestendige verlichting voor

buiten, deze decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.

Verklaring van de symbolen

Uitleg van de Power LED

LED, driver en bekabeling inclusief:

Warm Wit licht (2700 K)

Ra > 85

13.000 schakelingen

2 W LED = 130 lm = Lamp 15W  I

6 W LED = 290 lm = Lamp 56W I

13 W LED = 350 lm = Lamp 65W I

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het D-symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende

dimmer te zijn.

J Aan/uit schakelaar

E Artikel is dimbaar

D Geschikt voor wanddimmer

A In hoogte verstelbaar

H Richtbare lichtbron

K Kan vrij draaien

F Geschikt voor horizontale en verticale montage

N Geschikt voor wand- en plafondmontage

G Infrarood sensor

B Licht in twee richtingen
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Werkkamer Pendelarmaturen

Lichtbron: TL G5 - 1x 28 W incl. 2625 lm

Afmetingen: L1175 B110 H2062

Kenmerken: Klasse 1, IP20

Kleur/materiaal: geborsteld aluminium - metaal, kunststof

Elektrische aansluiting: kroonsteen

A

Authentis pendant
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