AXP-E multilumen
Stof- en spuitwaterdicht armatuur.

Algemeen

vertrouwde Norton AXP kwaliteit
1 armatuur, 4 lichtstromen
budgetvriendelijk WD armatuur
acryl kap (PMMA)

AXP-E multilumen: vertrouwde kwaliteit
Deze led variant van het succesvolle en breed toegepaste waterdichte fluorescentie armatuur AXP (IP65) combineert de
laatste LED technologie met het beste op het gebied van kunststoffen voor behuizing en kap.
Vier armaturen in één
Met deze variant heeft u maar liefst 4 armaturen in één. Dankzij de multilumen dipswitch kan tijdens installatie op
eenvoudige wijze uit maar liefst 4 lumenvarianten de meest efficiënte lumenstroom gekozen worden voor de ruimte die
moet worden verlicht. Met één armatuur kunnen dus diverse lichtvragen worden ingevuld. Een prettig en gelijkmatig diffuus
lichtbeeld en eenvoudige montage.
De opale acrylglas kap zorgt voor een prettig en gelijkmatig diffuus lichtbeeld. Het polyester huis is versterkt met glasvezel
en is eenvoudig te monteren met de bijgeleverde montagebeugels en wartel.
Met de hoge efficiëntie (tot 155 lm/W) en lange levensduur (50.000 uur L80/B10) is dit Europese product de ideale
vervanger voor bestaande TL-armaturen en ook zeer geschikt voor nieuwbouwprojecten. U bespaart tot 60% energie!
Bij uitstek geschikt voor toepassing in de agrarische sector. Het armatuur voldoet bovendien aan de eisen van de
levensmiddelenwetgeving (HACCP).
Ook leverbaar met slagvaste kap (AXP-E-SV multilumen).
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Toepassingsgebieden
kantoorgebouw
zorg
scholen
horeca
entertainment
industrie
woning(bouw)
retail
voedingsmiddelenindustrie
kassen
koeienstallen
pluimveestallen
paardenstallen

Opties
doorvoerbedrading 1-fase/3-fase
3-polige connector voor snelmontage
noodverlichting

Productinformatie

Huis
Polyester versterkt met glasvezelmat. Reflector van wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in
4000K en 6500K.
Kap
Opaal acrylglas.
Voorzien van RVS borg clips.
Inclusief wartel en set plafondbeugels voor klikmontage.
De AXP-E multilumen is toepasbaar als opbouwarmatuur en pendelarmatuur.
Waterdichte armaturen mogen buiten worden toegepast mits onder een dichte overkapping gemonteerd.
Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.
Accessoire:
beschermkorf
L
660
1219
1519

B
90
90
90

H
105
105
105

Uitvoeringen
Artikelnummer
3110601316
3110702816
31107028160001
31107028160003
311070281605
3110702817
3110803716
31108037160001
31108037160003

Omschrijving
AXP-E 84 1300/1600/2000/2300LM L60
AXP-E 84 2800/3500/4100/5100LM L120
AXP-E 84 2800-5100LM L120 DVB
AXP-E 84 2800-5100LM L120 DVB-3F
AXP-E 84 2800-5100LM L120 NOOD
AXP-E 865 28/35/41/5100LM L120
AXP-E 84 3700/4400/5400/6000LM L150
AXP-E 84 3700-6000LM L150 DVB
AXP-E 84 3700-6000LM L150 DVB-3F
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Wattage
17
33
33
33
33
33
43
43
43

Lichtstroom(lm)
1300/1600/2000/2300
2800/3500/4100/5100
2800/3500/4100/5100
2800/3500/4100/5100
2800/3500/4100/5100
2800/3500/4100/5100
3700/4400/5400/6000
3700/4400/5400/6000
3700/4400/5400/6000
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311080371605
3110803717

AXP-E 84 3700-6000LM L150 NOOD
AXP-E 865 37/44/54/6000LM L150

43
43

3700/4400/5400/6000
3700/4400/5400/6000

Kijk voor meer informatie op onze website.
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