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Linjär LED-armatur
med utbytbar ljuskälla

för butiks- och kontorsmiljöer

Montering och underhåll

Mirko kan kan monteras på tak eller vägg, på en armaturskena eller med en upphängningskabel. Armaturen 
är nästan helt underhållsfri och i framtiden kan belysningen enkelt justeras genom att byta ljuskälla.

Utbytbar ljuskälla

Som en utbytbar ljuskälla används LED-lysrör i enlighet med standarden EN 62776 som kan bytas ut oavsett 
tillverkare. Vi rekommenderar Valtavalo G5 LED-lysrör som ljuskälla. När man väljer att använda ett dimbart 
G5 Dimmable LED-lysrör kan armaturen dimmas direkt med en separat LED-dimmer (bakkant). Alternativt, 
för SwitchDim- eller DALI-styrning, kan armaturen förses med ett dimbart LED-lysrör och en styrenhet.

Applikationer

Mirko är en modern och mångsidig linjär LED-armatur med utbytbar ljuskälla. Denna eleganta armatur är 
perfekt som t.ex. butiks- eller kontorsbelysning samt i publika miljöer. Armaturen levereras som standard 
med ett högeffektivt raster. Alternativt kan den också levereras med en opal akrylkåpa. Armaturen finns i tre 
olika färgalternativ – vit är standard men går även att få i svart eller grått.
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Mirko
LINJÄR LED-ARMATUR MED UTBYTBAR LJUSKÄLLA

Typ Mirko 120cm Mirko 150cm

Mått, L x B x H, mm
(*Mått med SwitchDim eller DALI-ballast)

1240 x 65 x 64
(*1540 x 65 x 64)

1540 x 65 x 64
(*1840 x 65 x 64)

Vikt, kg
(*Vikt med SwitchDim eller DALI-ballast)

2,5
(*3,2)

2,8
(*3,4)

Anslutning T8 / G13

Elnät 230 V AC, 50/60 Hz

Skydd IP20 (IP 40 med en akrylkåpa)

Armaturkroppens material Aluminiumprofil

Armaturkupans material Raster som standard, kan på förfrågan förses även med opal akrylkåpa.

Färgalternativ Vit som standard, kan på förfrågan även fås i svart och grått.

Montering Ytmonterad, armaturskena eller hängs på lina.

Monteringshöjd 2,5 - 5 m

Fastning
Montering på armaturskena med H-modellfästen. Montering som ytmontering

med U-formade fästen och skruvar lämpliga för materialet. Upphängningskabelmontering.

Koppling
Överkopplingsbar: 5 x 1,5 mm2 eller 5 x 2,5 mm2

Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel (2 st.). 
När armaturen är upphängd är utslagen ovanpå armaturen.

Rekommenderad ljuskälla
För lägre utrymmen (2,5-3 m) G5 22 W LED-lysrör
För högre utrymmen (3 - 5 m) G5 35 W LED-lysrör

Ljusstyrning Kan på förfrågan även förses med dimbar Switchdim eller DALI-system.

Garanti Armaturens garanti är 5 år, ljuskälla 5-7 år beroende på modell.

Tillbehör Eluttag, egen strömbrytare och rörelsesensor, SwitchDim och DALI

Ytterligare information
Lämplig endast för LED-lysrör, kan inte användas med traditionella lysrör. 

LED-lysrör beställs separat. LED-lysrör är en standardiserad (EN 62776) ljuskälla som 
kan bytas ut oavsett tillverkare.

Tekniska data
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