
 Elsa Vario Flex 

Elsa Vario Flex je odolná proti 
stříkající vodě, praktická a 
zároveň atraktivní a postará 
se o váš vzhled
• Funkce FLEX (přepínač světelného toku): až při 

instalaci se můžete rozhodnout pro dvě velikosti 
(450 mm a 600 mm)

• Funkce VARIO (přepínač barevné teploty): 
3000 K (teplá bílá), 3500 K nebo 4000 K 
(neutrální bílá)

• Barevné podání ≥ 90 pro skvělý vzhled před 
zrcadlem

• Koupelnové svítidlo k zrcadlu s elegantním a 
nadčasovým designem

• Opálový difuzor zajišťující homogenní osvětlení

• Integrovaný vypínač nebo provedení s 
integrovaným senzorem (spínání podle denního 
světla a přítomnosti)

• Zapojení bez použití nářadí pro rychlou 
instalaci

Koupelnové LED 
svítidlo k zrcadlu

Ideální pro:

Stupeň ochrany 
IP44 a IK08

Životnost 
50 000 h, než 
se světelný 
tok sníží na 
70 % původní 
hodnoty  

Denní světlo a 
přítomnost

Kvalitní 
osvětlení pro 
váš dokonalý 
vzhled

koupelny a  
sociální zařízení 

Materiál/ 
Povrchová úprava

Instalace/Montáž

 –  Tělo: hliník, bílý povrch  
(RAL 7016)

 – Difuzor: PC, opál
 –  Koncovka: PC, bílá barva  
(RAL 9016)

 –  Vhodné pro povrchovou 
montáž

 –  Beznástrojové připojení 
pomocí bezšroubových svorek

 –  Dostatečný prostor na zadní 
straně lišty pro kabelovou 
rezervu

Přepínač svě-
telného toku 
(2 intenzity 
světelného 
toku) 

Přepínač CCT 
(3000 K, 3500 K 
a 4000 K)

FLEXVARIO
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Informace o  
světelném zdroji

 – Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K 
 – Účinnost: až 100 lm/W
 –  Životnost 50 000 hod  
(@L70, Ta 25 °C)

 – MacAdam (počáteční): 4 
 – CRI ≥ 90

Detekce přítomnosti a denního světla
Provedení se senzorem Elsa Vario Flex´s zajistí, že budete svítit 
jen v případě potřeby. Tento senzor je pohybový spínač, který 
při detekci pohybu světlo zapne a po předem zvolené době 
čekání, kdy se v okolí nenachází žádná osoba, se vypne. Senzor 
pohybu a snímač denního světla jsou ukryty  uvnitř svítidla, a 
proto není narušen jeho vzhled. 

Pokyny pro objednání

Specifikace
 – Elektrická třída: II
 – IP44
 – IK08
 –  Provozní teplota prostředí: 
-20 až +40 °C
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Popis Kód SAP

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 96635659

ELSA VARIOFLEX 450 800 930/35/40 MWS  96635660

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 96635661

ELSA VARIOFLEX 600 1200 930/35/40 MWS  96635662

Rozsah senzoru

Možnosti nastavení (výchozí)

100 % citlivost

Citlivost 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Čas 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 25 min, 30 min

Lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, 100 lux, 300 lux, 500 lux, deaktivováno

Už se nemusíte starat o světelný tok nebo barevnou teplotu –  
vždy se jedná o stejný produkt, který lze přizpůsobit vašim 
potřebám přímo na místě:

Váš ranní úsměv se ukáže v tom nejlepším světle s CRI≥ 90 –  
bez ohledu na to, jakou teplotu barev si vyberete.

Snažší život
Funkce VARIO & FLEX 

MWS: mikrovlnný senzor pohybu

450 mm 600 mm

Přehled portfolia

 – Flex @ 4000 K: 450 mm 600 mm

800 lm 1200 lm

600 lm 900 lm

3000 K,  
3500 K  
a 4000 K

Flex 1  
a Flex 2

www.thorneco.com

Záruka 5 let


