LYSNO IL60 Lijnverlichting
LYSNO LED LĎĈčęđĎďēĊē

Lysno IL60 is een modulair en flexibel LED-lichtlijnsysteem
voor een functionele verlichting in diverse ruimtes, zoals
winkels, industriële ruimtes, warehousing, parkeergarages,
sporthallen etc. etc..
Het modulaire systeem bestaat uit een basisprofiel waarop
diverse armaturen kunnen worden bevestigd middels een
eenvoudig kliksysteem.
Het hoofddraagprofiel is vervaardigd uit een geanodiseerd
aluminium extrusie-profiel, voorzien van kabelgoot en interne
koppelbare bekabeling.
Op basis van uw ruimte en toepassing kan Lysno een lichtberekening vervaardigen en de juiste armaturen adviseren. Afhankelijk van het gewenste verlichtingsniveau kan de hoeveelheid uitgestraald licht en stralingshoek worden bepaald zodat
een zo eﬃcient mogelijke verlichting gerealiseerd wordt.
Maatwerk is hierbij het sleutelwoord.

Made in
NL

Eenvoudige
montage

Industrie Winkels

Modulair

Optioneel kan gekozen worden voor een daglichtregeling of
geïntegreerde noodunits.
Het hergebruiken van een bestaande lichtlijn met basisprofiel
en TL-verlichting behoort tot de mogelijkheden. Vraag onze
adviseur. Lysno heeft ruime ervaring met het aanbrengen van
IL60 LED-armaturen op de bestaande lichtlijn.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatwerk met standaard modules
Eenvoudig koppelbaar
Compact maar stijf door geëxtrudeerd geanodiseerd
aluminium,
Lengte hoofddraagprofiel 4800 mm, slechts 60 mm breed
Armaturen in verschillende uitvoeringen
Slechts 2 ophangpunten per 4800 mm
Hoofddraagprofiel te gebruiken als kabelgoot
Tot 7 aderig bekabeld

Toepassing
•
•
•
•
•
•
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Ruimtes met grotere hoogte
Transport- en distributiecentra
Opslagruimtes
Koel- en vrieshuizen
Sporthallen
Winkels
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Technische Specificaties

IL60 Hoofddraagprofiel:
Kleur
Materiaal
Afmetingen
Lengte
Bedrading
Netspanning
Veiligheidsklasse
Temperatuur
Extra voorzieningen

Grijs geanodiseerd
Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel
4800 / 3200 / 1600 x 60 x 52 mm
koppelbaar tot 100 meter
3 fase (5 x 2,5 mm2 )
230-240V 50-60 Hz
II
-20⁰C tot + 35 ⁰C
kabelgoot met scheidingsschot
uitbreidbaar en / of aanpasbaar
voorbereid voor nood-unit
10 jaar
5-fase, Dali, 1-10V
bewegings-sensor, daglichtregeling

Garantie
Opties

Armaturen

IL60M130, breedstralend
IL60M55, smalstralend
LM60M30, diepstralend

IL60S Blindplaat (tussen 2 armaturen, om&om)

IL60
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IL60S

Geanodiseerd aluminium extrusieprofiel

IL60M130

IL60M30 - IL60M55
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