R8

Knap design,
eindeloze creativiteit
De R8-reeks combineert een unieke vormgeving met
een hoogwaardige afwerking en uitstekende prestaties.
Dankzij verschillende lengtes, lumenpakketten en
installatiemogelijkheden geeft R8 u alle vrijheid om
uw ruimtes op een creatieve manier te verlichten.

Een meerwaarde voor elke ruimte
Het verfijnde design maakt van de R8-reeks een architecturale meerwaarde
in de meest uiteenlopende omgevingen: inkomhallen, vergaderzalen of
showrooms, bedrijven, scholen, winkels en ziekenhuizen. Dankzij gevarieerde
lumenpakketten – van 1450 tot 5400 lumen – kunt u de armaturen zowel
gebruiken voor accentverlichting als voor algemene verlichting.
Uniek design met hoge afwerkingsgraad
Met een diameter van slechts 80 mm is R8 een elegante verschijning. De
HaloOptics®-diffusor in gesatineerd polycarbonaat zorgt voor een mooi
uniforme uitlichting, zonder donkere zones. De armatuur zelf vormt een
volledig gesloten geheel. De strakke kopstukken sluiten mooi aan op de
optiek en de smalle aluminium behuizing volgt de ronding van de optiek
perfect. Driver en bekabeling zijn quasi onzichtbaar geworden.

Met een diameter van slechts 80 mm is R8 een slanke, elegante verschijning.

Creativiteit zonder grenzen
R8 geeft u alle vrijheid om de verlichting in uw ruimtes op een speelse en
creatieve manier in te richten. U kunt de armaturen verkrijgen in verschillende
lengtes (787, 1162 en 1542 mm) en op talloze manieren installeren – opbouw
of gependeld, gekoppeld of individueel, horizontaal of verticaal. Laat uw
creativiteit gerust de vrije loop.
Dankzij een speciaal ontwikkeld koppelstuk kunt u de R8-armaturen met elkaar
verbinden tot een doorlopende lichtlijn. Op aanvraag kan R8 ook geleverd
worden als een ononderbroken lichtlijn, tot 3 meter lang. Pendelarmaturen
kunnen standaard tot 2 meter gependeld worden, op aanvraag zijn ook langere
pendellengtes mogelijk.

Met een koppelstuk verbindt u moeiteloos individuele pendelarmaturen.

Reeksoverzicht
De R8-armaturen zijn beschikbaar in 3 lengtes en 6 lumenpakketten, als
opbouw- en pendelarmatuur.
1542 mm

Een duurzame keuze
Het lage verbruik en de lange levensduur van de leds maken
van R8 ook een duurzame keuze. Het hoge rendement
van de armaturen – tot 131 lumen per Watt – beperkt uw
energieverbruik. En na 50.000 branduren kunt u nog steeds op
98% van de initiële lichtsterkte rekenen. Afhankelijk van de
lengte of het lumenpakket dat u kiest, zijn er versies met UGR
<22 of UGR <25 beschikbaar.

1162 mm

Geïntegreerde noodverlichting
R8-armaturen kunt u laten uitrusten met een noodunit. Op
die manier combineert u verlichting en noodverlichting in
één en hetzelfde armatuur. Armaturen met geïntegreerde
noodverlichting krijgen een groter technisch compartiment.
787 mm

1500 lm (UGR <22)
2500 lm (UGR <25)

2500 lm (UGR <22)
4500 lm (UGR <25)

3500 lm (UGR <22)
5500 lm (UGR <25)

Uniek design, uitzonderlijke prestaties
Sfeerverlichting en algemene verlichting
Voor representatieve ruimtes
Speels en creatief
Laag verbruik, lange levensduur
Noodverlichting als special.
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