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Mûszaki adatok/Technical Data

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

Fénycsöves lámpatestek, amelyek optimális választásnak bizonyulnak, 
ha az igényes minőségnek a gazdaságossággal kell párosulnia.
Az E-LUX-S...M/E lámpatestek V-tükörből és lépcsős keresztlamell-
ákból álló optikai rendszerének köszönhetően a helyiségekben igen 
egyenletes megvilágítást hoz létre, ezért kiválóan alkalmazható irodák, 
tantermek, előadótermek, tárgyalótermek, folyósok, előterek, üzletek és 
kiállítási területek világításához. Az E-DELUX...M/E lámpatestek kettős 
parabolatükrös optikai rendszere pedig káprázásmentes és kedvező
hatásfokú megvilágításról gondoskodik számítógépes munkahelyek, 
irodák, tantermek, előadótermek, tárgyalótermek megvilágításánál.
Elektronikus előtéttel szerelt kivitelben kaphatók. Külön rendelésre 
tudunk szállítani egyenfeszültségről is működő elektronikus előtéttel 
szerelt, vagy tartalékvilágítással ellátott, illetve szabályozható kivitelű
lámpatesteket is.

These fluorescent lamp luminaires prove the optimal choice when high 
quality should be combined with economics. Due to their optics system 
including V-shaped longitudinal mirror and stepped cross blades E-
LUX-S...M/E luminaires can provide highly uniform illuminance in 
offices, classrooms, auditoriums, conference and meeting rooms, 
corridors, halls, retails and exhibition spaces. The E-DELUX...M/E types
with their double parabolic mirror optics system can provide glare-free 
and high efficient illuminance in the rooms equipped with VDT screens, 
offices, class-rooms, auditoriums, conference and meeting rooms. 
They are equipped with electronic ballast. On special request, versions 
equipped with electronic ballasts operating also by DC or with 
emergency lighting or with dimmable control gears can be supplied. 

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes

Típus Fényforrás Energiahatékony- Fej Méretek            Tömeg Termékkód
Type Light Source sági osztály* Cap Dimensions (mm) Mass Product Code

EEC* A x B x C DxD2 (kg) 

E-LUX-S 236 M/E 2x36W T8 fénycső/LFLs A G13 1225x295x90 1000x220 3.6 1-25-15-0236
E-LUX-S 258 M/E 2x58W T8 fénycső/LFLs A G13 1525x295x90 1230x130 4.8 1-25-15-0237
E-LUX-S 418 M/E 4x18W T8 fénycső/LFLs A G13 615x595x90 520x520 3.9 1-25-15-0235
E-DELUX-S 236 M/E 2x36W T8 fénycső/LFLs A G13 1225x295x90 1000x220 3.6 1-25-15-0239
E-DELUX-S 258 M/E 2x58W T8 fénycső/LFLs A G13 1525x295x90 1230x130 4.8 1-25-15-0242
E-DELUX-S 418 M/E 4x18W T8 fénycső/LFLs A G13 615x595x90 520x520 3.9 1-25-15-0240

T8
230V IP20

T8

E-LUX-S / E-DELUX-S...M/E
felületre szerelhetô lámpatestek mûködtetôvel
surface mounted luminaires with controlgear
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E-LUX-S 418 M/EE-LUX-S 236 M/E
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Adatlapunkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze és folyamatosan frissítjük. Az esetlegesen elõforduló hibákért felelõsséget nem vállalunk. A mûszaki adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. A HOLUX Kft. által gyártott és 

forgalmazott világítástechnikai elektromos és elektronikai termékek hulladékainak kezelésérõl szóló tájékoztatás: www.holux.hu. / We have compiled this material with the utmost care and it will be continuously updated, however, we refuse to accept responsibility
for the failures may be encountered in it. We reserve the right to alter specifications without prior notice or public announcement. Information about waste disposal of the electric and electronic products manufactured and distributed by HOLUX Kft.: www.holux.hu.




