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PLANOX PRO
Proffsarmatur med 5-ledare
Planox Pro är en industriarmatur med LED gjord av slagtålig polykarbonat-plast (PC). Kupan är opalvit och ändstyckena ljusgrå. Armaturtypen
har IK08-klassning och är D-märkt vilket gör den lämplig för montage
även i dammiga miljöer som snickerier, djurstall m.fl. Monteras dikt
vägg, i tak eller pendlas med wire.
Med fästbyglarna medföljer även en triangelbygel som används vid linmontage. Ledningsinföring genom förskruvning i gavlarna, försedd med
snabbkopplingsplint 3x1,5 mm2 i varje ända av armaturen. Modellen har
snabbkopplingsplint i varje ände och är utrustad med 5-ledarplint samt
typ med 7-ledarplint, för DALI-styrning. Monteras i tak eller på vägg med
medföljande fästbyglar av metall som kan placeras utefter armaturens
längd utan fasta positioner vilket ger stor flexibilitet vid montering.
Linfäste samt takfäste för flexibel placering på armaturstommen följer.
Som tillbehör finns omslutande fästbyglar av rostfritt stål till extra utsatta
miljöer.
Specifikationer
Ljusdata: 4000K, CRI85, Livslängd 50 000h (L80/B10)
Elektriska data: 230V, IP66, Klass II, D-märkt, IK08
E-nr

Beskrivning

Ljusflöde

Färgtemperatur

CRI

Mått, LxBxH

72 140 01

Planox PRO 15W

2050lm

4000K

85

800x60x70mm

72 140 03

Planox PRO 22W

3000lm

4000K

85

1400x60x70mm

72 140 06

Planox PRO 29W

3900lm

4000K

85

1400x60x70mm

72 140 04

Planox PRO 38W

5200lm

4000K

85

1700x60x70mm

72 140 07

Planox PRO 54W

7150lm

4000K

85

1700x60x70mm

Takfästen ingår
Takfästen av rostfritt stål ingår,
samt även byglar som används

Flexibel placering av fästen
Takfästen kan placeras steglöst
längs större delen av armaturens

vid linmontage.

längd.

Ändlock försedd med förskruvning och snabbstängning
Öppna och stäng enkelt tack vare ändlockets snabbstängning. Ändlock
sitter i armaturens bägge ändar. Varje ändlock är försett med förskruvning PG11.

Överkopplingsbar med
snabbkopplingsplint
Färdig för överkoppling med
snabbkopplingsplint i arma-

D-märkt, max 90 °
Begränsad yttemperatur gör
armaturen lämplig för utrymmen
som t ex stall och snickerier.

Jämnt ljus med bred spridning
Vit satinerad kupa ger ett ljus med
god jämnhet och bred spridning
som även lyser upp taket.

turens bägge ändar.

Tillbehör: Fästbygel
Fästygel av rostfritt stål som
kan beställas för användning i
utsatta miljöer.
Artikelnummer: 982 180. 000

Tillbehör: Fast ändstopp
Ändstopp utan strypnippel,
kan användas av estetiska skäl
när överkoppling ej görs.
Artikelnummer: 982 179. 009
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