
A por és vízsugár behatolása ellen védett E-STAR SANITY lámpatest-
család rendkívül nagy ellenállóképességgel rendelkezik a környezeti 
hatásokkal szemben: a fröccsöntött műanyag ház egyaránt ellenáll a 
mechanikai és kémiai hatásoknak és az ultraibolya sugárzásnak.
A lámpatestek nagyfrekvenciás (villogásmentes) elektronikus előtéttel 
vannak szerelve. A belső prizmákkal ellátott burát műanyag békazárak 
rögzítik..A lámpatest felszerelése rozsdamentes acél tartókengyellel 
történik. 
A házon megtalálhatóak a függesztéshez, illetve a mennyezetre szere-
léshez szükséges rögzítőpontok is. Külön rendelésre tudunk szállítani 
egyenfeszültségről működő, vagy tartalékvilágítással ellátott, illetve 
szabályozható kivitelű változatokat is.

Protected against dust ingress and water jets from any direction, these 
luminaires have an extreme resistance against environmental 
influences. Their polycarbonate body resists not only the mechanical 
and chemical influences but the UV radiation, as well. 
The luminaires are equipped with high-frequency (flicker-free) electronic 
ballasts. The refractor with inner prisms is fastened by plastic clips.
The luminaires can be mounted by a stainless steel suspended bracket. 
Fixing points needed for the suspended or ceiling mounting can be 
found on the body. The luminaires with the mounting instruction and the 
needed accessories are individually packed in cardboard boxes. On 
special requests, versions operating by DC or equipped with emergency 
lighting or with dimmable electronic ballasts can be supplied.

E-STAR SANITY

Méretek/Dimensions

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

E-STAR SANITY
függeszthetô vagy felületre szerelhetô lámpatestek mûködtetôvel

suspended/surface mounted luminaires with controlgear

H

T8

Mûszaki adatok/Technical Data

T8
230V IP65

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy 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 D E (kg)

E-STAR SANITY 136 1x36W T8 fénycső/LFLs A G13 1270x90x90 900 75 2.0 1-25-14-0735
E-STAR SANITY 158 1x58W T8 fénycső/LFLs A G13 1570x90x90 1200 75 2.7 1-25-14-0737
E-STAR SANITY 236 2x36W T8 fénycső/LFLs A G13 1270x140x90 900 75 3.2 1-25-14-0736
E-STAR SANITY 258 2x58W T8 fénycső/LFLs A G13 1570x140x90 1200 75 4.4 1-25-14-0738

E-STAR SANITY136 E-STAR SANITY 236
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