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Tolerância de fluxo luminoso +/- 10%.
Tolerância de potência +/- 5%.
O feixe de luz, a distribuição da intensidade da luz e a intensidade da eficiência da luz foi examinada de acordo com as normas da EN ISO 17025:2005, série da norma EN13032 e a LM-79.
Informações atuais do produto disponíveis em nosso website www.flashdq.com
Informações detalhadas sobre fluxos luminosos e potências para índices individuais são indicadas na folha de dados do produto.
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DETALHES TÉCNICOS Montagem: suspenso, em suspensão de arame (incluído)
Corpo: resina de poliéster reforçada com fibra de vidro
Cor: branco, preto
Difusor: plexiglas opalina (PLX), micro difusor prismático 
(MPRM)

DADOS ELÉTRICOS Alimentação: 220-240V 50/60Hz
Inclui fonte de luz: sim
Tipo de equipamento: ED

DADOS DE ÓPTICA Modo de iluminação: direto
DADOS GERAIS Vida útil (L70B50): 50 000 h

Disponível a pedido: DIM 1..10V, DALI
Garantia: 5 anos
Aplicação: escritórios, salas de conferências, balcões de 
recepção, centros comerciais, stands de automóveis, boutiques

Código Potência da
lumínaria [W] Lúmens OUT [lm] Eficácia [lm/W] Temperatura

branca [K] CRI/Ra

Difusor: plexiglas opalina (PLX)
20008X.5L01.1X1 43 3800 88 3000 ≥80
20008X.5L02.1X1 43 3900 91 4000 ≥80

Difusor: micro difusor prismático (MPRM)
20008X.5L01.1X2 43 3950 92 3000 ≥80
20008X.5L02.1X2 43 4100 95 4000 ≥80
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          Cor de elementos decorativos

        1  cravo
        2  vermelho
        3  verde
        4  azul
        5  amarelo
        6  branco
        7  preto
    Cor da luminária

  1  branco
  3  preto

Luminária decorativa suspensa para fontes de luz LED.
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CURVAS DE FACHO DE LUZ

200081.5L01.111 200081.5L01.112

MODO DE ILUMINAÇÃO

200081.5L01.111 200081.5L01.112

Código
Dimensões 

[mm]
W H

Dimensões 
de 

montagem 
[mm]

W

Quantidade 
por palete

Quantidade 
em pacote

Peso 
líquido 

[kg]

Difusor: plexiglas opalina (PLX)
20008X.5L01.1X1 535 1150 380 2 1 8,2
20008X.5L02.1X1 535 1150 380 2 1 8,2

Difusor: micro difusor prismático (MPRM)
20008X.5L01.1X2 535 1150 380 2 1 8,2
20008X.5L02.1X2 535 1150 380 2 1 8,2


