
LuxSpace för infällt
montage – hög
effektivitet, visuell
komfort och elegant
design
LuxSpace Mini, recessed

Våra kunder vill optimera alla sina resurser, vilket inte endast innefattar deras

löpande kostnader (för t.ex. energi) utan även de mänskliga resurserna. Därför blir

energibesparingar en stor prioritering, men det är viktigt att den reducerade

förbrukningen inte har en negativ inverkan på de anställdas välmående utan

fortsätter att främja en behaglig och produktiv arbetsmiljö såväl som en trivsam

shoppingupplevelse för kunderna. LuxSpace ger dig den perfekta kombinationen av

effektivitet, komfort och design, utan att kompromissa med prestandan (t.ex.

färgåtergivning och enhetlig ljusfärg). Det breda sortimentet gör det möjligt att skapa

den perfekta miljön, oavsett användningsområde.

Fördelar
• Utmärkt ljusutbyte

• Skapar ett mjukt, naturligt ljus av hög kvalitet

• Smälter perfekt in i taket tack vare den tunna smala listen. Finns även i utföranden

utan list för användning i gipstak.
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Funktioner
• Välj mellan fyra optik: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit

• Höjder: djup (upp till UGR 19), låg (upp till UGR 22)

• Listfärger: högglanspolerad metalliserad yta, vit (RAL9010), grå, svart (RAL9004)

som standard (övriga RAL-färger finns vid förfrågan)

• Finns i utföranden utan list

• Ljusfärg: 830, 840, 927, 930 och 940 (CRI90-utföranden på begäran)

• Uppfyller kraven för användning som central nödbelysning med DC-matning (vid

förfrågan)

• Flera extra tillval: PG och PGO (IP54 frontskydd), nödbelysning (ett batteri för 3

timmar), genomgående kabel, kabel- och kontaktdonsalternativ för Eca och B2ca

Användning
• Kontor

• Butik

• Sjukhus

• Hotell

• Flygplatser

Versions

Måttskiss

LuxSpace Mini, recessed

2Product family leaflet, 2023, Maj 2 data som kan komma att ändras



Allmän information

Driftdon ingår Ja

Utbytbar ljuskälla Nej

Antal driftdonsenheter 1 enhet

 
Ljusteknik

Optiktyp Högglanspolerad

spegeloptik

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur +10 till +25 °C

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

ENEC-märkning ENEC-märkning

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Glödtrådstest Temperatur

850 °C,

varaktighet 5 s

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

 
Användningsförhållanden

Lämplig för slumpmässig brytning Ja

Allmän information

Order Code Full Product Name Produktfamiljskod

97048200 DN561B LED12S/830 PSU-E C WH DN561B

97049900 DN561B LED12S/840 PSU-E C WH DN561B

97036900 DN560B LED8S/830 PSU-E C WH DN560B

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

97048200 DN561B LED12S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM <2

97049900 DN561B LED12S/840 PSU-E C WH (0.38, 0.38) SDCM <2

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

97036900 DN560B LED8S/830 PSU-E C WH (0.43, 0.40) SDCM <2
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LuxSpace Mini, recessed
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