
Delicat și confortabil, Roxy 
oferă lumina potrivită pentru 
activităţi care necesită 
concentrare

• Roxy impresionează prin designul simplu și mereu 
modern, cu grad de orbire redus, ideal pentru 
spaţiile destinate învăţării sau muncii

• Roxy se va adapta întotdeauna fi ecărui spaţiu, 
pentru a oferi cea mai bună lumină, indiferent dacă 
se montează pe o suprafaţă sau este suspendat ori 
dacă se utilizează ca soluţie de iluminat cu montaj 
individual, ca linie continuă de aparate de iluminat 
sau chiar pentru iluminarea asimetrică a tablei

• FLEX: Alegeţi pachetul de fl ux luminos dorit direct 
de pe aparat prin intermediul comutatorului

• Este posibilă instalarea de către o singură persoană

• Capace fi nale înlocuibile: Permite echiparea 
cu senzor sau kit de emergenţă (disponibil ca 
accesoriu). Oferă posibilitatea montării aparatelor 
de iluminat în linie

Ideală pentru...

FLEX și DALI
disponibile

50 000 de ore 
durată de viaţă 
înainte ca fl uxul 
luminos să se 
reducă la 80% 
din valoarea ini-
ţială

Kit de 
emergenţă cu 
durata de 3 h 
opţional

UGR < 19: 
lumină plăcută, 
reconfortantă, 
cu un grad de 
orbire redus

Senzor de 
prezenţă 
opţional

3 tipuri diferite: 
direct, direct/
indirect, 
asimetric

Birouri și săli 
de ședințe

Școli și universități

Informaţii privind sursa 
de lumină

–  Pachete de � ux luminos: 
4000 lm (direct) 
5500 lm (direct și 
Direct/Indirect)
2000 lm (ASYM)

– CCT 4000 K

– E� ciență > 120 lm/W

–  50 000 de ore durată normală 
de viață 
(@L80, Ta 25 °C)

– CRI 80

– MacAdam (inițial): 4 pași

Specifi caţii
– Clasa I de izolare electrică 

– IP20

–  Temperatura ambientală de 
funcționare: De la -20 la +40 °C 
(E3: de la 0 la +40 °C)

Material/fi nisaj

–  Direct:
Corp: aluminiu extrudat, tablă 
de oțel
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET

–  Direct/indirect:
Corp: aluminiu extrudat, tablă 
de oțel
Difuzor: PS, dispersor UGR: PET
Lentilă: PC

–  Asimetric:
Corp: tablă de oțel
Lentilă: PC

Roxy
Corp de iluminat cu LED 
cu montaj pe suprafaţă 
sau suspendat

FLEX

cu senzor sau kit de emergenţă (disponibil ca 
accesoriu). Oferă posibilitatea montării aparatelor 
de iluminat în linie



Instalare/Montaj
–  Adecvat pentru montarea pe 

tavan, (șablon pentru găurire 
inclus în ambalaj) 

–  Adecvat pentru suspendare (kit 
opțional pentru corpurile de 
iluminat directe sau asimetrice)

–  Accesorii disponibile pentru 
montarea pe perete

Ghid de comandă
Descriere Greutate (kg) Cod SAP

ROXY 1200 D 4000 840 FLEX 3,50 96634867

ROXY 1500 D 5500 840 FLEX 4,30 96634869

ROXY 1200 D/I 5500 840 FLEX 3,50 96634871

ROXY 1200 ASYM 2000 840 3,50 96634873

DALI

ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 3,50 96634868

ROXY 1500 D 5500 840 HFIX 4,30 96634870

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX 3,50 96634872

ROXY 1200 ASYM 2000 840 HFIX 3,50 96634874

Accesorii

ROXY PIR PLUG&PLAY 96634876

ROXY E3 PLUG&PLAY 96634877

Conector ROXY 96634879

Kit de suspendare ROXY 96634878

Accesoriu montaj pe perete ROXY 96634875

Acoperire senzor

Posibilitate de control (implicit)

la sensibilitate de 100 %

Sensibilitate 50 %, 100 %

Durată 5 sec. (mod de testare), 5 min., 15 min., 30 min.

lux 100 lux, 200 lux, 300 lux, 400 lux, 500 lux, OPRIT

Capacele � nale înlocuibile fără ajutorul unor instrumente vă permit să 
adăugați cu ușurință accesoriile de mai jos: 

Adăugaţi pentru mai multă valoare

Direct 1,20/1,50 m Direct/Indirect 1,20 m Asimetric

Prezentarea generală a portofoliului

Adăugaţi o conexiune

Interconectați corpurile de iluminat 
pentru a obține o linie continuă

Adăugaţi inteligenţă

Reduceți costurile cu energia 
electrică adăugând un senzor de 
prezență și detectare a luminii 
naturale. Schimbați cu ușurință 
setările cu ajutorul comutatoarelor 
DIP direct de pe senzor

Adăugaţi siguranţă

În situații extrem de di� cile, Roxy vă 
va ajuta funcționând 3 ore în regim de 
emergență
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Cinci ani garanţie


