Inspektionslemme
Brandlemme
Gulvlemme
Brønddæksler
T24 T-skinne
CD60/27 loftprofiler

Loft & Lys...
...Efter 10 år i markedet, kan vi med stolthed
præsenterer markedes bredeste sortiment af
inspektions-, gulv- og skaktlemme til dig.
Sortimentet omfatter standard uklassificerede
inspektionslemme i stål, push-up lemme,
brandlemme såvel som isolerede lemme.
Spørg os på specialmål, specielle RAL farver og
låsetyper. Kan det laves, skaffer vi det.
Ud over vores store sortiment af lemme kan
Loft & Lys også levere et stort sortiment af bygningsstål og ophængningsbeslag.
Igen - spørg os, hvis du mangler noget, der var
ikke sider nok i kataloget til at få alt med.
Står du med en opgave på systemlofter eller
EDB-gulve, har vi også kontakter til nogle af de
førende producenter i Europa på det område.
Endelig har Loft & Lys også en stor interesse
i belysning, og vores sortiment omfatter også
armaturer og lamper fra mange af de bedste
producenter.
Besøg vores hjemmeside for inspiration og
præsentation af de nyeste produkter til vores
sortiment.
Telefon: 6080 2973
Email: info@loftlys.dk
Web:
www.loftlys.dk u
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LED lys panel
Indbygningspanel til C60/27 C-loftprofiler.
 Panel til indbygning i synligt T-skinne loft.
 Kan leveres med påbygningsramme.
 Kan leveres med asymmetrisk beslag til skjult T-skinne loft.
 Kan leveres med circulær forsatsplade.
 Mulighed for DALI og 1-10V dæmp.
 Leveres med ekstern driver (dæmpbar driver på ordre).
 Farveforskelle mellem ramme, afdækning og påbygningsramme kan forekomme.

Tekniske specifikatoner
Input
Watt:
Kelvin
Spredning
Lumen
CRI (Ra)
IP klasse
LED lyskilde
Amp
Driver

900 - 950 mA LED driver
40W
3000K
120º
3400 lm
>80
IP20
Epistar SMD2835
960
ekstern
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Armaturhus:
Extruderet aluminium
Overfladebehandling:
Pulverlakeret
Afskærmning:
Polycarbonat
Farve:
Hvid RAL 9003
Dimensioner:
595 x 595 x 12 mm
Garanti:
2 år
Varenummer:
LL-40-595595
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