Přisazená svítidla
Surface mounted luminaires

quadra

Typ svítidla / Lighting type
Označení

Obj. kód

Quadra 3x14/24 W
Q6440-314L-93

391001

Q6440-324L-93

390101

Q6440-324M-93

391101

Quadra 4x14/24 W

B (mm)

400

320

645x400x50

400

320

390002

Q6440-414M-93

391002

Q6440-424L-93

390102

Q6440-424M-93

391102

Popis

A (mm)

390001

Q6440-314M-93

Q6440-414L-93

LxWxH (mm)

645x400x50

Další info

Použití: Svítidla jsou díky výborným optickým vlastnostem vhodná pro osvětlení interiérů například
administrativních budov, obchodů, bank, atd.
Tělesa svítidel jsou z ocelového plechu lakovaná práškovou barvou v odstínu RAL 9006, RAL 9003.
Nebo jinou RAL.
Optické mřížky se nabízí ve dvou variantách - z vysoce leštěného hliníkového plechu
- z matného hliníkového plechu.
Elektrická výzbroj svítidel je tvořena standardně el. předřadníkem, objímkami G5.
Montáž svítidel lze provádět přímo na strop nebo za použití lankových závěsů svítidla zavěsit.
Závěsná svítidla vyrábíme ve variantě k přímému osvětlení či přímo-nepřímému osvětlení.
Závěsná svítidla P/N jsou opatřena otvory ve vrchní části svítidla, které propuští část světla a svítidlo pak
osvětluje i horní prostor (strop).

Description
Usage: the lighting units are in particular designated for the use in administrative complexes, schools,
shopping centres, reprezentative areas, banks or offices.
Body of the lighting unit: steel plate varnished by pulverized paint, tone RAL 9006, RAL 9003.
Optical louvres are offered in two basic variations - made of anodised highly polished aluminium
- made of anodised matt aluminium.
Electrical accessories consist of electronic ballasts, 3-pole push wire terminals for connection of
conductors up to 2,5mm2 and G5 lamp, holdres. Internal wiring is done using 0,5mm2 conductors.
Emergency power source up to 3 hours is available on request.
Installation: lighting units can be mounted directly to the ceiling or suspended using our string hangers.
By suspended instalation, there is a possibility to use direct-indirect illumination (marked P/N).
It is achieved by holes at the top of the lighting body, which transmit amount of light, so that ceiling is
illuminated as well. The indirect illumination has got pleasant and easthetically positive impact, especially
for the representative areas.

Světelná technika
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