emco LUMINA Sistem osvetljenega okvirja za predpražnike.

tip LUMINA VIA

Sistem osvetljenega okvirja za predpražnike. Elegantno vodene linije, udobno
vodenje.

opis
emco LUMINA VIA sistem osvetljenga okvirja oplemeniti in dopolnjuje
sisteme predpražnikov na eleganten in udoben način:barvno
krmiljenke osvetljenega okvirja je možno nastaviti preko kabla in
se lahko opcijsko vodi tudi preko daljinskega upravljalca, tablice ali
pametnega telefona. LUMINA VIA se vgrajuje z vgradnim aluminijskim
profilomin je primerna za notranje kot tudi zunanje prostore. Sistem
osvetljenega okvirja je pohoden in povozen.

zunaj (cona 1)

Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)

opcijsko
vodenje preko
pametnega
telefona

opcijsko
vodenje prko
tablice ali
računalnika

opcijsko
vodenje preko
Lumina Viadaljinskega
upravljalca

emco LUMINA Sistem osvetljenega okvirja za predpražnike.

tip LUMINA VIA
material okvirja

aluminij, polno lit

kotnik-/ pokrovni profil

aluminij EN AW-6060 T66 naravno
eloksiran (druge barve ekoxacije na
zahtevo)

primerni tipi
predpražnikov

Diplomat, Marschall, Senator, v višini
22 mm.

LED barva

učinek RGB (muticolor) ali bela 3000K
ali 4000 K

nazivna naprtost

12VDC

učinek monochrom

19 W / tekoči meter

opis

učinek RGB (muticolor)
14,4 W / tekoči m
ali bela 3000K ali 4000 K
Zaščitni razred

III nizka napetost

Zaščita (osvetljeni
okvirji)

IP68 (3m)

zalivek

2K Poliuretan-lita smola

obremenitev

primeren za vgradnjo v tlak,
pohoden in povozen z vozili z zrakom
napolnjenimi zračnicami, 30kN (nach
DIN EN 60598-2-13)

UV-obstojnost

je podano

teža

ca. 750g /m tekoči

povezovalni elementi

vzdolžni povezovalni elementi / kotni
povezovalni elementi 90°(drugi koti
mogoči na zahtevo)
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emco LUMINA VIA sistem osvetljenga
okvirja oplemeniti in dopolnjuje
sisteme predpražnikov na eleganten
in udoben način:barvno krmiljenke
osvetljenega okvirja je možno nastaviti
preko kabla in se lahko opcijsko vodi
tudi preko daljinskega upravljalca,
tablice ali pametnega telefona. LUMINA
VIA se vgrajuje z vgradnim aluminijskim
profilomin je primerna za notranje
kot tudi zunanje prostore. Sistem
osvetljenega okvirja je pohoden in
povozen.
popolnoma energetsko varčno
enostavna montaža
do 100.000 ur življenske dobe
neprepustnost za vodo, proti udarcem
odporna LED letvica

prednosti izdelka emco
LUMINA

za notranjo in zunanjo rabo
individualne možnosti urejanja
moderen design
stilno dovršen
skozi opcijske zareze je emco LUMINA
VIA-LED-okvir lahko vključen tudi v
stavbno krmiljenje.

tip

LUMINA VIA

