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LED-Duo
Mångsidig belysning för kontor och allmänna lokaler

valtavalo

Mångsidig belysning

För både kontor, skolor och offentliga lokaler

IP21
IP44

Driftsförhållanden
LED-Duo är speciellt lämpad som allmänbelysning i kontorsmiljöer och offentliga lokaler.
Armaturen kan levereras med galler, en opal akryl lins eller en klar räfflad lins beroende
på applikation. Med lins så är armaturen stänksäker medan gallret är ett utmärkt val för
allmänbelysning.
Installation och underhåll
LED-Duo kan monteras på suspenderade T-bar tak men också på väggar eller hängas
upp som pendelbelysning m.m. Att installera eller byta Valtavalo LED-lysrör i armaturen
kräver ingen el-behörighet.

G3+

Livstid
LED Duo tillverkas i Finland och är utformad för två Valtavalo LED-lysrör. När den
används som en öppen armatur eller med en lamell bländskydd och utrustad med två
extremt långlivade Valtavalo G4 + LED-lysrör, ljuskällan behöver bara bytas ungefär var
125.000 timmar. Med objektivet Den genomsnittliga livslängden för en G4 + LED röret är
ca 62.500 timmar.
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Technical Specifications
Model

LED-Duo-209

LED-Duo-218

LED-Duo-222

Power

2x10W

2x19W

2x24W

659 x 208 x 74

1269 x 208 x 74

1569 x 208 x 74

Dimensions (length x widht x
height mm)
Socket Type

T8 / G13

Input Voltage

230 V AC, 50/60 Hz

Warranty

3 years

Protection Class

IP-21, when equipped with louvre
IP-44, when equipped with cover

Housing Material

Body of white painted galvanized steel sheet or aluminium, ends of ABS plastic

Cover Material

Acrylic with clear or opal surface, ribbed on the inside

Connection

Through 3 x 2,5 mm2
Feed throughs in the centre of the luminaire (2 pcs.)
Feed-through at both ends

Installation

Wall surface, ceiling, suspension rail, hanging tube
Suspended or recessed mounting

Additional information

Applicable for LED tubes, can not be used with traditional fluorescent tubes.
Through-wiring available on request.
Light distribution data (Eulumdat files) available for lighting design.

Dimensions

W = 208
H = 74

L = 659 / 1269 / 1569
B = 450 / 900 / 1200
b = 50

Made in Finland
SVEALIGHT.SE

