
En perfekt lösning för
installatörer och
kunder som förväntar
sig belysning av hög
kvalitet med
tillförlitlig prestanda.
Meson downlight

Den infällda Meson downlight erbjuder ett komplett urval av ljusflöden och storlekar

med tillförlitlig prestanda. Den finns i sju storlekar och med tre CCT-alternativ vilket

gör att den passar till flera olika användningsområden.

Fördelar
• Visuell komfort

• Energieffektiv

• Mångsidig produkt för flera olika användningsområden

Funktioner
• Hög ljusstyrka

• Jämn belysning

• Enkel installation

Användning
• Butik

• Kontor

• Hotell och restaurang
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Allmän information

Utbytbar ljuskälla Nej

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur –20 till +40 °C

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

 
Användning och godkännande

CE-märkning CE-märkning

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Säkerhetsmärkning, antändlighet För montering på

normalantändliga

ytor

Skyddskod för mekanisk påverkan IK03

Kod för kapslingsklass IP20

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

946431E3 59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed (0.380, 0.380) RG0

946631E3 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed (0.380, 0.380) RG0

946931E1 59469 MESON 175 20W 30K WH recessed (0.440, 0.403) RG0
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