Slimline
Clip-in V

Referentie
Clip-in V 600x600
10 L 120 11		
10 L 120 11 DIM		

Clip-in V, Slimline 16,6W
Clip-in V, Slimline 16,6W, DIM

Omschrijving
Doorlopende geïntegreerde LED-lichtlijn in alu-profiel van 40mm breed, voorzien van een opale U-vormige
policarbonaat afdekprofiel (>70% doorlaat).
De lichtlijnen zijn voorzien van eenvoudig te monteren Stoal ophangclipsen. De clipsen dienen tevens voor de ophanging
van de 2 zijdelingse halve klemprofielen.
Door het unieke ontwerp van de Stoal ophangbeugel kan de Slimline op 2 manieren gemonteerd worden:
Flat
De Slimline komt op hetzelfde niveau als het plafondvlak. door de opbouw loopt het plafond met
dezelfde randafwerking over in de Slimline.
Down
Het opale u-vormig afdekprofiel komt 8mm lager dan het clip-in plafondvlak. De tegel sluit nauw aan tegen
het alu-profiel. De overgang blijft gevormd door een V-groef.
De slimline LED armaturen worden op maat en per project gefabriceerd. Hierdoor worden storende naden in de covers
en of aluprofielen tot een minimum herleid.
Speciaal ontwikkelde LED-modules zorgen voor een continue lichtlijn zonder storende donkere onderbrekingen.

Inbouwhoogte		
			

Flat: 70mm
Down: 62mm

Beschermingsgraad

IP 40
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Omwille van de naadloze integratie met de clip-in tegels dienen de Slimline armaturen steeds in veelvouden van 600mm besteld te
worden.

Specificaties
Driver							LED
220-240V						
P(W)		
0/50-60 Hz						
Lm/W		
Current ripple:
<6%					
Avg lifetime
50000h bi Tc=75°								
Interne driver						
Kelvin		
Overload en temperatuur bescherming			
SDCM		
Geschikt voor noodverlichting				
CRI		
Uitgerust met 3-polige Wieland connector			
UGR		
Optioneel:
DALI					

16,6W (module 600)
144lm/W
50000h bij Tc =55°
L80B50
3000K & 4000K
3 (Standard Deviate Colour Matching)
92
<19

Optioneel:
Halogeenvrije 3-polige kabels (5-polig bij dimbaar) inclusief T-connector voor een vlotte doorlussing tussen de
armaturen.

Tekeningen
Flat

70mm

40mm

Down

62mm

8mm
40mm

Recht op wijziging!
Nardo bvba (Stoal) tracht haar producten steeds te verbeteren en houdt zich daarom het recht wijzigingen aan te brengen aan de producten en de specificaties zonder voorafgaande mededeling
(25/06/2009). Copyright © All rights reserved.
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