
 Emma Vario Flex

Subţire și sofisticat, acest 
aparat de iluminat se potri-
vește oriunde

• Funcția FLEX (comutator flux luminos): decideți 
asupra pachetului de lumeni cu comutatorul de 
lumen direct la fața locului pentru trei dimensiuni 
(600 mm, 1200 mm și 1500 mm)

• Caracteristica VARIO (comutator de temperatură 
de culoare): 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K 
(alb neutru)

• Iluminare complet omogenă

• Design elegant: profil ușor din aluminiu periat

• Eficiență ridicată de până la 145 lm/W – depășind 
cerințele reglementărilor minime

• Montare direct pe tavan sau prin utilizarea 
consolelor de montare flexibile

Aparat de iluminat liniar

Ideal pentru…

50 000 de ore de 
viață înainte ca 
fluxul luminos să 
fie redus la 80 % 
din valoarea 
inițială

600 mm, 
1200 mm și 
1500 mm

Rezistență la 
impact nominală 
IK08

Iluminat scafeZone de relaxare Coridoare de circulație

Comutator 
flux luminos 
(3 dimensiuni 
cu pachete 
de lumeni 
comutabile)

Comutator CCT 
(3000 K, 3500 K 
și 4000 K) 

FLEXVARIO
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Informații despre sursa de lumină

 – Vario: 3000 K, 3500 K și 4000 K

 –  Durată de viață nominală de 
50 000 de ore (@L80, Ta 25 °C)

 – Eficiență: până la 145 lm/W

 – MacAdam (inițial): 5

 – CRI 80

 – Flex @ 4000 K:

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Corp: aluminiu

 – Difuzor: PC, alb opal

 – Capace: PC, alb (RAL 9016)

 – Cleme de tavan: oțel inoxidabil

Nu mai este nevoie să vă faceți griji cu privire la pachetele de lumen sau 
temperaturile de culoare – este întotdeauna același produs, iar adaptarea 
la aplicația dumneavoastră se poate face direct la fața locului:

 –   Montare pe suprafață direct 
pe tavan sau cu suporturi de 
montare pe suprafață (incluse)

 –  Montare suspendată cu kit de 
suspensie (opțional)

Ghid comandă

Specificaţii
 – Clasa I electrice

 – IP20

 – IK08

 –  Temperatura ambiantă de funcționare: -20 până la +40 °C

Descriere Cod SAP

EMMA VARIO FLEX 1200 4000 830/35/40   96635574

EMMA VARIO FLEX 1500 6000 830/35/40 96635575

EMMA VARIO FLEX 600 2000 830/35/40 96635573

Accesorii

KIT SUSPENSIE EMMA VARIO FLEX 96635576
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Facilitarea vieții
Caracteristica VARIO & FLEX

Prezentare generală  
a portofoliului

600 mm 1200 mm 1500 mm

600 mm 1200 mm 1500 mm

2000 lm 4000 lm 6000 lm

1500 lm 3000 lm 4500 lm

1000 lm 2000 lm 3000 lm

3000 K,  
3500 K  
și 4000 K

Flex 1,  
Flex 2  
și Flex 3

www.thorneco.com

Cinci ani garanţie


