
 Elsa Vario Flex 

Ellenáll a fröccsenő víznek, 
praktikus és egyben vonzó, 
az Elsa Vario Flex vigyáz  
az Ön megjelenésére
• FLEX Funkció (Fényáram kapcsoló): Válassza ki 

a megfelelő fényáram fokozatot közvetlenül a 
telepítés helyszínén, két méretben (450 mm és 
600 mm)

• VARIO Funkció (állítható színhőmérséklet): 
3000 K (meleg fehér), 3500 K vagy 4000 K 
(semleges fehér)

• Színvisszaadás ≥ 90 a tükör előtti legjobb 
megjelenítés érdekében

• Tükörvilágító lámpatest fürdőszobákba, 
elegáns és időtálló kialakítással

• Az opál búra vizuális kényelmet és teljesen 
homogén megvilágítást biztosít

• Beépített be/ki kapcsoló és rendelhető 
szenzorral is (fény és mozgás)

• Szerszám nélküli bekötés a gyors telepítés 
érdekében

LED tükörvilágító 
lámpatest

Ideális …

IP44 
fröccsenésálló 
és IK08 
besorolású 
ütésállóság

50 000 h élet-
tartam, mielőtt 
a fényáram a 
kezdeti érték 
70 %-ra csökken 

Mikrohullámú 
mozgás és 
fényérzékelő

Ideális 
színvisszaadás 
a sminkeléshez

Szociális helyiségekbe

Anyag/KivitelTelepítés/Felszerelés
 –  Test: Alumínium, Fehér 
(RAL 9016)

 – Bura: PC, opál
 – Végzáró: PC, fehér (RAL 9016)

 – Felületre szerelhető
 –  Szerszám nélküli bekötés 
gyorscsatlakozóval

 –  Elegendő hely a lámpatest 
hátulján a további vezetékek 
számára

Fényáram 
kapcsoló (2 ál-
lítható lumen 
értékkel)

Színhőmérsék-
let kapcsoló 
(3000 K, 3500 K 
és 4000 K)

FLEXVARIO
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Fényforrás adatai

 – Vario: 3000 K, 3500 K & 4000 K 
 – Hatékonyság: max. 100 lm/W
 –  50 000 h élettartam  
(@L70, Ta 25° C)

 – MacAdam (kezdeti): 4
 – CRI ≥ 90

Mozgás és fényérzékelő
Az Elsa Vario Flex mikrohullámú érzékelője gondoskodik arról, 
hogy a világítás csak szükség esetén kapcsoljon be. Ez az érzékelő 
mozgás esetén belkapcsolja a lámpát, majd az előre beállított 
időtartam után kikapcsolja, ha nem érzékel mozgást. Ennek 
köszönhetően a lámpatest felülete letisztult, nincs szükség be-/
kikapcsoló gombra. Továbbá a beépített fényérzékelő megaka-
dályozza a bekapcsolást, ha elegendő természetes fény áll a 
rendelkezésre.

Megrendelési útmutató

Műszaki adatok
 – Érintésvédelmi osztály II.
 – IP44
 – IK08
 –  Üzemi környezeti 
hőmérséklet: -20 – +40° C
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Leírás SAP-kód

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

MWS érzékelő tartománya

Kapcsolás (alapértelmezett)

100 % érzékenységnél

Érzékenység 25 %, 50 %, 75 %, 100 %

Idő 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, kikapcsolva

Többé nem kell aggódni a fényáram vagy a színhőmérséklet mi-
att – a termék állandó, csak a fényáram vagy a színhőmérséklet 
változtatható közvetlenül a telepítés helyszínén:

Reggeli mosolya természetesen és a legjobb fényben jelenik 
meg a CRI≥ 90 színvisszaadásnak köszönhetően – a választott 
színhőrmérséklettől függetlenül.

Az élet megkönnyítése
VARIO & FLEX Funkciók

MWS: mikrohullámú érzékelő

450 mm 600 mm

Portfólió áttekintése

 – Flex @ 4000 K: 450 mm 600 mm

800 lm 1200 lm

600 lm 900 lm

3000 K,  
3500 K  
és 4000 K

Flex 1  
és Flex 2

www.thorneco.com

5 év garancia


