
KOA MAXI S/EW

Bestelnr. 06113394
Lamphouder: LED

Lichtbron: LED

Vermogen (W): 210 W

Kleur / RAL: GRIJS ALUMINIUM

Beschermingsklasse: I

IPwaarde: IP 66

Kelvin: 4000

Power factor: COSφ ≥ 0,9

Optieken: SYMMETRISCHE EXTRA
VERSPREIDENDE OPTIEK

Nominale lumen output: 25920 lm

Reeele lumenoutput: 21967 lm

Levensduur: 60000 h

Percentage lumen behound: L80

Omschrijving

Armatuur voor aan plafond voor binnen en buiten, bestaande uit:
- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak na chemische
conversiebehandeling van het oppervlak
- Afscherming met geïntegreerde optische groep van transparant Uv- en warmte bestendig
technopolymeer
- Optische groep bestaande uit lenzen van technopolymeer met zeer hoge licht-doorgave
- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector stopcontact-stekker, waardoor
de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen,
gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels
- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
- Haak voor ophangen M8 in verzinkt staal
- Externe schroeven van roestvrij staal
- Compleet met metalen veiligheidskabel die ervoor zorgt dat de armatuur ook blijft
hangen als het hoofd-ophangsysteem breekt
- Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke olie, of in
een atmosfeer die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van
beschermingsglas verplicht, verkrijgbaar als accessoire
- Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
- De accessoire ‘dubbele haak’ voorkomt onbedoelde rotatie van het armatuur; het is
geschikt voor modellen met elliptische optieken wanneer het nodig is ze te richten

TECHNICAL DATA Technische tekening
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- Pakking van slijtvast siliconen, met zeer hoge elastische terugveer-capaciteit
- Elektrische verbinding met een externe IP66 snelconnector stopcontact-stekker, waardoor
de verbinding aan het net tot stand kan worden gebracht zonder het armatuur te openen,
gemaakt van PA66 met contacten van verzilverd messing, voor Ø 9 - Ø 12 mm kabels
- Lichtbron bestaande uit een combinatie van meerdere LED modules
- Haak voor ophangen M8 in verzinkt staal
- Externe schroeven van roestvrij staal
- Compleet met metalen veiligheidskabel die ervoor zorgt dat de armatuur ook blijft
hangen als het hoofd-ophangsysteem breekt
- Voor gebruik in omgevingen met de aanwezigheid van mineralen of natuurlijke olie, of in
een atmosfeer die niet compatibel is met polycarbonaat, is het gebruik van
beschermingsglas verplicht, verkrijgbaar als accessoire
- Op verzoek zijn dimbare DALI versies leverbaar
- De accessoire ‘dubbele haak’ voorkomt onbedoelde rotatie van het armatuur; het is
geschikt voor modellen met elliptische optieken wanneer het nodig is ze te richten
- Licht Output terugval lager als 20% in de eerste 6.000 uur volgens LM-79-08 protocol
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14461220
Gemodelleerde haak KOA

14174920
Dubbele bevestiging KOA MINI / MAXI

14175020
klokvorm reflector tbv KOA MAXI

14175120
Beschermglas MAXI
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