Meson refit matt satinized

Meson Refit is een efficiënte inbouw LED downlight
geschikt voor een variatie aan bestaande
plafonduitsparingen. Dit maakt het zeer eenvoudig
uw huidige verlichtingssituatie aan te passen naar
een efficiënte en energiezuinige LED oplossing.
De decoratieve brede rand maakt dat het armatuur
geschikt is voor alle bestaande zaagmaten van
Ø185 tot Ø230mm. Meson Refit is verder identiek
aan de Meson round 190 en is voorzien van een
matte reflectorrand en een gesatineerde diffuser.
Het innovatieve ontwerp van LED, licht-mengkamer,
reflector en diffuser vormt een optiek met een hoge
systeemefficiëntie en een uitstekend visueel comfort.
Design: Philip Feenstra, 2015
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Mechanische eigenschappen

Initiële verlichtingsprestatie

Algemene informatie
Armatuurtype

LED Inbouwdownlight

Kleurtemperatuur (K)

3000*

Materiaal behuizing

Aluminium

Kleur

Mat wit*

Bruto lichtstroom (lm)

1300-2500*

Materiaal optiek

PMMA, Aluminium

Afscherming

Dubbel gesatineerd

Systeemvermogen (W)

10/16/20*

IP-klasse

IP20 (top)/IP40 (bottom)

Reflector

Mat

Efficiëntie (lm/W)

126-131

IK-klasse

n.v.t.

Driver

Los bij armatuur

Lichtopbrengst (%)

78

Afmetingen (mm)

ø245x124

Dimbaar

Optie DALI, 1-10V

Kleurweergave (CRI)

>80*

Zaagmaat (mm)

ø185-230

Lichtregelsysteem

Op aanvraag

Glare (UGR)

n.v.t.

Verpakkingsmaat (mm)

275x275x150

Luchtafzuiging

n.v.t.

Kleurconsistentie (SDCM)

3

Gewicht (kg)

1.5

Noodverlichting

Optie, op plafond

Verwachte levensduur

L80B50@50,000h

Bedrijfstemperatuur

-20°C / +40°C

Electrische eigenschappen
Voltage / Frequentie
Aansluiting

220-240V*, 50/60Hz
Euro (CEE 7/16) met
2 meter kabel*

Power factor

>0,9

Apparaatklasse

Klasse II

Garantie

5 jaar
volgens Atomis
garantiebeleid 2015

* = andere opties op aanvraag
24-05-2016
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code

W

lm

K

46.412-5

10

1300

3000

46.414-5

16

2000

3000

46.416-5

20

2500

3000

44.800

Dimmable version 1-10V

44.802

Dimmable version DALI

44.810

1 hour emergency lighting

44.805

Additional LED coating, suitable for damp locations (IP44)

*150mm (min.)
*5.91" (min.)

115 mm
4.53"

9mm
0.35"

30mm (max.)
1.18" (max.)

Ø185-230mm
Ø7.28-9.06"
remote LED driver
included

158mm
6.22"
245mm
9.65"

mains

*Approximately 200mm (7.9”) minimum space
around the luminiare is required to ensure
optimal performance and long LED life cycle
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