AFSCHERMING LS1/2-B32 IP20 / SPORT

De afscherming LS32 is een wit geëpoxeerde, DEKRA/VDE balpruf
geteste RAL9016 aluminium lamelrooster. Het lamelrooster wordt
veelal toegepast in tennishallen waarbij de verlichting aan de zijkant
van het tennisveld wordt gemonteerd.
Speciaal voor het monteren van de verlichting langs de zijlijn van
het tennisveld hebben wij ophangbeugel BT30-R ontwikkeld, zodat
de verlichting naar het tennisveld toe wordt geprojecteerd.
Het lamelrooster kan eenvoudig en gereedschapsloos op de wit
metalen refletor RT worden geklikt. Remplace van buislampen kan zeer
eenvoudig door de scharnierende constructie van de lamelrooster.
Maatvoering en lichttechnische gegevens

Toebehoren

LAMPTYPE

IP

CODE

LENGTE

T8 58 W

20

LS1/2-B32-35/58

1529,5 mm.

T5 35-49-80 W

20

LS1/2-B32-35/58

1529,5 mm.

T8 36 W

20

LS1/2-B26-28/36

1229,5 mm.

T5 28-54 W

20

LS1/2-B26-28/36

1229,5 mm.

T8 18 Watt en T5 14/24 op aanvraag leverbaar.

KOPSCHOT
Tegen het inkijken kan
men een kopschot plaatsen:
staal - wit RAL9016.

SPORT OPHANGBEUGELS & KOPPE
KSS1/2-B

RICHTSTUK

Ophangbeugels
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UNV249 + S1/2-B + LS1/2B32
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K1-R

■

Bevestiging d.m.v. 4 schroeven aan de bovenzi

■

Lengte 110mm.
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