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Tuotteen ominaisuudet

● Hyvä lämmönhallinta takaa pitkän käyttöiän valaisimelle
● Valaistustehokkuus 80-90 lumenia/watti
● Valaisimen valaisukulma 100°

● Kevyt ja luja rakenne

Tuotteen antamat edut

● 80% energian säästö verrattuna halogeeni lamppuihin
● Suojausluokka IP44, voidaan asentaa myös kosteisiin tiloihin
● 2 vuoden takuu
● Pienemmät huoltokustannukset ja energiankulutus
● himmennettävissä (Triac), toimii hyvin pääosalla markkinoilla olevista himmentimistä
● Ei tarvitse AC-DC muuntajaa, kytketään suoraan AC230V

Käyttöalueet

● Asuintilojen yleisvalaistus, myös kosteat tilat
● Huom! Ei sovellu kuitenkaan saunan valaisimeksi
● Toimisto- ja liiketilat, oleskelutilat, kahviot
● Ravintolat, Baarit, Kahvilat, Hotellit, Aulatilat
● Kaikki yleisvalaistustarpeet sisätiloissa

Hyväksynnät

● CE
● RoHS
● TUV
● SAA
● C-tick
● LM-79
● LM-80
● TM21
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Asennusohje

● Valaisin voidaan asentaa pintoihin missä pintaverhouksen takana on tyhjä avoin tila minimi 50mm eli esim.
koolaus 50mm k/k 600mm.

● Valaisinta ei tule asentaa kiinni lämmöneristeisiin tai muihin rakenteessa oleviin materiaaleihin kuten
höyrynsulkumuovi tms.

● Pintaverhouksen maksimipaksuus noin 20mm

Valaisimen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen. Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. 

Vi rekommenderar att installationen görs av en behörig elektriker. Bryt av stömmen för installation eller service. 

Only a professional electrician is allowed to do the installation. Switch off the current before installation or service.

220–240V~
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Tekniset tiedot

Electrical Parameters (Ta=25℃) 

Energiankulutus (Rated wattage) 10W

Käyttöjännite (Mains voltage) AC220-240V

Taajuus (Operating frequency) 50~60Hz

Tehokerroin (Power factor) >0.95 

Tehokkuus (Power efficiency) 90%

Optical Parameters (Ta=25℃) 

LED Chip type Seoul Semiconductor Acrich MJT 3030

Valotehokkuus (Rated luminance flux) 80-90lm/w

CCT (Color temperature) 3000K, 4000K

CRI (Color rendering index) >82

Valon värit (Light color) Lämmin valkoinen (3000K) ja Neutraali valkoinen (4000K)

Physical Parameters 

Mitat  (Dimension) halkaisija 109mm, korkeus 33mm

Asennusaukko (Cut-out hole) halkaisija 85 - 90mm

Liitäntä (Connector) ketjutettava liitäntärasia 3 x 1,5mm2

Liitäntäjohto (Input cable) 3x1,0mm2, L=30cm

Paino (Net weight) n. 200 g

Runkomateriaali (Fitting Materials) Alumiini

Optiset osat (Optical parts) PMMA diffuser

IP-luokitus (IP Rate ) IP44

Valisimen väri (Fitting Color) Valkoinen / Hopea

Käyttöikä

Maintenance of Lumens output – L70 > 50000 tuntia
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Käyttö ja varastointi

Käyttölämpötila (Working temperature) -30 - 50 ℃ 

Käyttö suhteellinen kosteus (Working humidity) 20% - 95% 

Varastointi lämpötila (Storage temperature) -40 - 70 ℃ 

Varastointi kosteus (Storage humidity) 10% - 95% 

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Sertifikaatit (Certifications) CE, TUV, SAA, C-tick

Ympäristöstandardit (Environmental standards) RoHS 

Muut hyväksynät (Other approval) LM79, LM80, TM21 

Takuu

Takuu (Warranty) 2 vuotta




