GUIDE LUMINAIRES
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CUBEXI is high-quality, ceiling mounted guide lumi-
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excellent choice for large commercial premises and
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Luminaire has a viewing distance of 50 metres.
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MITTAKAAVA

NIMIKE

MATERIAALI

KUVAUS 1

1:4

PR001248
CUBEXI

MASSA

KUVAUS 2
kg

PROJEKTINUMERO

2020160

250x250

PROJEKTI

Opaste rungot

KOKO

A3

LUMINAIRES

-V

TYPE

ELECTRICAL NO. (FI)

VOLTAGE

POWER INPUT

LIGHT SOURCE

IP CLASS

RANGE

CUBEXI

4129320

230 V

2W

LED

20

50 m

CUBEXI-C

4129321

65 V

2W

LED

20

50 m
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* Lisätarvikkeet
isätarvikkeet
EXLT 3 -tiivistelaippa
IP 55
EXLT• 3 -tiivistelaippa
IP 55
• UPK-ELX1-2-upotuskehys
UPK-ELX1-2-upotuskehys

MOUNTING

FRHF – JE-H(St)
HBd 2×0,8+0,8
KLMA 2×0,8+0,8

BATTERY

Central battery system
Li-Ion 7,4 V / 600 mAh
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