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OPRAWY SPECJALISTYCZNE / SPECIAL USE LUMINAIRES

ELENTARI SL
ELENTARI SL to specjalistyczna oprawa wyróżniająca się wy-
sokim wskaźnikiem oddawania barw (Ra/CRI – powyżej 98), 
który zapewnia możliwość właściwego odwzorowania kolo-
rów (bardzo bliskie naturalnemu). Oprawa została wyposa-
żona w zasilacz z możliwością regulacji natężenia światła. Jej  
oryginalny kształt znajduje zastosowanie w profesjonalnym 
oświetlaniu zarówno mniejszych jak i większych powierzchni.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
Salony fryzjerskie, gabinety stomatologiczne, kosmetyczne, 
galerie sztuki, drukarnie, stanowiska graficzne, sklepy itp.

MONTAŻ: zwieszany
ZASILANIE: 230V AC / 50-60Hz
TEMPERATURA PRACY: -20°C…+40°C 
ŻYWOTNOŚĆ L90B10: 50 000h
WSPÓŁCZYNNIK MOCY: >0,9
OBUDOWA: aluminium, PMMA
GWARANCJA: 5 lat

ELENTARI SL is a special use luminaire distinguished by high 
color rendering index (Ra / CRI – above 98). It provides proper 
color reproduction, nearest to the sunlight. The luminaire has 
been equipped with a power supply which enables adjusting 
light intensity. Original shape of the luminaire makes it appli-
cable to professional lighting both small and large facilities.

EXEMPLARY APPLICATIONS:
Hairdressing and beauty salons, dental offices, art 
galleries, printing houses, graphic stands, shops, etc

INSTALLATION: suspended
SUPPLY VOLTAGE: 230V AC / 50-60Hz
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: -20°C…+40°C 
LIFETIME L90B10: 50 000h
POWER FACTOR: >0,9
HOUSING: aluminium, PMMA
WARRANTY: 5 years

 

Nazwa / Name Moc / Power
[W]

Strumień świetlny / 
Luminous flux

Klasa ochrony/ 
Protection class IP IK CRI CCT

ELENTARI SL 200 17 000 lm I IP20 IK04 98 4000K

Nazwa / Name L H F Waga / Weight

ELENTARI SL 1 445 270 44 10 kg

Tolerancja strumienia świetlnego +/-10%. Nasze produkty są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w oprawach 
bez wcześniejszych publikacji tych informacji. / Luminus flux tolerance +/-10%. Our products are constantly upgraded. We reserve right to any 
construction changes without previous notice. 

230V 50 Hz IP 20 IK 04

PRODUKT
POLSKI

KRZYWE ROZSYŁU / LIGHT BEAM CURVES:

mleczna /  frosted 


