
 Lena Vario

Ușor adaptabilă, Lena Vario 
luminează coridoarele 
oricând este necesar

• Trei temperaturi de culoare într-un singur produs 
– doar selectați 3000 K (alb cald), 3500 K sau 4000 K 
(alb neutru) pentru a se potrivi cu aplicația dorită

• Alegeți între opțiunile de 1400, 1900 și 2500 lm 
pentru iluminare

• Opțional: senzor de prezență cu microunde 
integrat, care maximizează potențialul de 
economisire a energiei

• Înlocuitor direct pentru CFL (lampă fluorescentă 
compactă) 2 × 18 W, 2 × 26 W și 2 × 36 W 

• Economisiți până la 55 % energie comparativ cu 
accesoriile CFL

• Dispersor PMMA de calitate, pentru o distribuție 
uniformă a luminii

• Tehnologie LED fiabilă integrată, care asigură un 
montaj fără întreținere și o durată de viață lungă 

• Instalare simplă și rapidă – este posibilă conectarea 
în buclă

Aplică IP44 circulară cu LED

Ideal pentru …

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

1400, 1900 și 
2500 lumeni, 
până la 93 lm/W

50 000 de ore de 
funcționare

Dimensiune:  
320 și 380 mm

IP44: rezistentă 
la stropirea cu 
apă

Senzor de 
prezență 
opțional

BăiCoridoare de circulație Casa scării

VARIO



Ø 350/410

108/115

320/380

Informaţii despre  
sursa de lumină

 –  1400 lm (15 W), 1900 lm (21 W), 
2500 lm (30 W), până la 93 lm/W 

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

 –  Temperatură de culoare de 
3000 K, 3500 K și 4000 K într-un 
singur produs

 – Unghiul fasciculului: 120°

 – CRI 80

 – MacAdam (inițial): 5

Material/FinisajInstalare/Montaj
 – Placă spate: Oțel, finisaj alb 

 – Dispersor: PMMA opal

 –  Potrivit pentru montarea pe 
perete sau pe tavan

 –  Instalare simplă și rapidă, datorită 
mecanismului de deschidere 
cu blocare prin răsucire și a 
terminalului cu piulițe pentru 
cabluri de până la 2,5 mm²

Ghid comandă

Specificaţii

 – Clasa II de izolare electrică

 – IP44

 – IK04

 –  Intervalul de temperatură 
ambientală: între -20 și +40 °C

 – Driver certificat ENEC

Senzor de prezență
Opțiunea de senzor cu microunde Lena Vario va garanta că lumina se 
va aprinde doar când este nevoie. Acest senzor este un comutator de 
mișcare, care pornește lumina la detectarea mișcării și se oprește după 
o perioadă de așteptare selectată în prealabil atunci când nu sunt 
persoane în jur. Este încorporat și un senzor pentru detectarea luminii 
naturale pentru a împiedica aprinderea luminii atunci când există deja 
suficientă lumină naturală.

Controlabilitate

Acoperire senzor
cu sensibilitate de 100 %

10 m

6 m

6 m

6 m

Distribuţie luminoasă

Lena Vario  
2500 lm, 4000 K

cd/klm ULOR: 2 % 
DLOR: 98 %  
LOR: 100 %
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Sensibilitate 10 %, 50 %, 75 %, 100 %

Timp 5 s, 90 s, 5 min, 15 min

lux 10 lux, 20 lux, 50 lux, dezactivare

Descriere Cod SAP

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 96631862

LENA VARIO LED 320 1400 830/35/40 MWS 96631863

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 96631864

LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40 MWS 96631865

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 96631866

LENA VARIO LED 380 2500 830/35/40 MWS 96631867
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Cinci ani garanţie


