Lighting

Arano assimétrica –
iluminação de alto
desempenho
Arano TCS649, assimétrica
A Arano assimétrica é uma luminária de aplique que incorpora 1 ou 2 lâmpadas
fluorescentes TL5. O seu desempenho de iluminação sem paralelo no segmento garante
uma distribuição de luz uniforme, em cumprimento total das normas actuais relativas à
iluminação para escritórios, escolhas e estabelecimentos comerciais. Apresentando as
linhas estéticas da família Arano, esta luminária está disponível em acabamentos a branco
e alumínio.

Benefícios
• Design minimalista proporcionando uma iluminação muito confortável
• Soluções de micro-ópticas em conformidade com as normas de escritório
• Permite o agrupamento em disposição de linhas

Características
•
•
•
•

Design minimalista: acabamento branco ou em alumínio
Opção de uma ou duas lâmpadas fluorescentes TL5
Micro-ópticas em conformidade com as normas de escritório
Montagem individual ou em linha

Aplicação
• Escritórios
• Escolas
• Armazéns comerciais

Especificações
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Dados sujeitos a alteração

Arano TCS649, assimétrica

Tipo

TCS649

Fonte de luz

Fluorescente:
- 1 x ou 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 35, 49, 54, 80 W

Lâmpada incluída

Espelho assimétrico (A)
Aplique

Opção

Sim (cor de luz 451 (ActiViva Natural), 452 (ActiViva Active), 827,
830 ou 840)

Equipamento

Óptica

Fusível (FU) incluído
Ligação: cabo, 200 cm de comprimento, sem ficha CEE7 (CCE)

Material

Electrónico, 220 - 240 V / 50 - 60 Hz:

Caixa: alumínio anodizado natural (ALU) ou em branco (WH)
Tampões: alumínio anodizado natural (ALU) ou em branco (WH)

- Executor de Alta Frequência (HFP)

Óptica: alumínio

- Regulador de Alta Frequência, DALI (HFD)

Instalação

Individual, montagem por fixação de parafusos

- Regulador de Alta Frequência (HFR)

Principais aplicações

Escritórios, escolas, grandes armazéns

Versions

Desenho dimensional
Product

A

B

TCS649 1x80W/840 HFP A ALU

1494 mm

1581 mm
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