
Öppen LED-armatur med utbytbar ljuskälla för höga och smala 
utrymmen. Optimerad smal 45° ljusfördelning.
Teva Narrow Beam LED-armatur är designad speciellt för höga utrymmen (8-13 m), och dess smala 45° ljusfördelning gör det 
möjligt att använda armatur med utbytbar ljuskälla i ännu högre utrymmen. Ju högre en ljuskälla är monterad, desto smalare 
ljusfördelning rekommenderas. Ljuset riktas som en smalare stråle ner till det upplysta utrymmet och maximerar ljusmängden.

Med Valtavalos utbytbara ljuskälla kan energieffektiv, långvarig belysning med minimalt underhåll implementeras i lokalen. I de 
flesta fall är det så enkelt som att bara byta ljuskällan vid underhåll. Dessutom förlängs serviceintervallen avsevärt med våra 
ljuskällor.
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BELYSNING AV
HÖG KVALITET

Belysningslösningar med 
utbytbar ljuskälla
för professionellt bruk

TEVA NARROW BEAM 
– EFFEKTIVT LJUS FÖR 
HÖGA OCH SMALA UTRYMMEN



OPTIMERAD SMAL LJUSFÖRDELNING
Smal ljusfördelning förbättrar golvbelysningen i höga 
lagringsutrymmen, speciellt i rum med smala passager mellan 
hyllorna. Den smalare ljusfördelningen förbättrar även 
belysningen i korridorer med högt i tak. Dessutom kan Teva 
Narrow Beam användas tillsammans med ordinarie produkter för 
att förbättra kantbelysning och förbättra ljusjämnheten i rummet. 
Med hjälp av de justerbara ändstyckena i ljuskällan kan ljuset 
riktas exakt åt det håll där belysning behövs.

Ljuskällorna tillverkas i Finland på Valtavalos egen fabrik. En 
mycket jämn kvalitet och tillförlitlighet av produkterna garanteras 
av en helt automatiserad produktionsprocess och individuell test 
av varje rör vid slutet av produktionsprocessen.

Tekniska Data

TYP TEVA SLIM NARROW BEAM

Mått (L x B x H, mm) 1525 x 122 x 70

Färgtemperatur (K) 4000 5000

Ljuskälla VV35NB150G5-840 VV35NB150G5-850

Antal ljuskällor 1 2 3 1 2 3

Ljusflöde (lm) 5 500 11 000 16 500 5 600 11 200 16 800

Effekt (W) 35 70 105 35 70 105

Vikt (kg) 2,445 2,890 3,335 2,445 2,890 3,335

Anslutning T8 / G13 Energiklass A++

Effektivitetsfaktor 0.95 Elnät 230 V AC, 50/60 Hz

Färgåtergivningsindex (CRI) Ra > 80 THD < 20%

Ljusets strålningsvinkel 45° Färgmatchning MacAdam 3 SDCM

Användningstemperatur -40°C - +50°C Skyddsklass IP20

Genomsnittlig livslängd 
(L70B50/Ta25°C

83 000 timmar Luftfuktighet vid användning < 95%

Garanti 5 år

Material Armaturkropp i varmgalvaniserad, vitlackerad stålplåt; ljuskälla av anodiserad aluminium och PMMA

Koppling Fempolig snabbkopplingsplint för 5 x 1,5 mm2 eller 5 x 2,5 mm2 (2 stycken)
Kabelgenomföring via knockouts i armaturens gavel och botten (4 stycken)

Montering Takyta eller armaturskena

Märkningar CE
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