
Fénycsöves lámpatestek, amelyek az optimális választást jelentik, ha 
az igényes minőségnek a gazdaságossággal kell párosulnia. Kettős 
parabolatükrös optikai rendszerüknek köszönhetően a helyiségekben 
káprázásmentes és kedvező hatásfokú megvilágítást hoznak létre. 
Külső méretei lehetővé teszik, hogy mennyezetre ill. látszóbordás 
álmennyezetbe építhető legyen. 
Kiváló tulajdonságaik folytán számítógépes munkahelyek, irodák, 
tantermek, előadótermek, tárgyalótermek megvilágítására ajánlhatók.
Elektronikus  előtéttel szerelt kivitelben kaphatók. Külön rendelésre 
kaphatók egyenfeszültségről is működő elektronikus előtéttel szerelt, 
vagy tartalékvilágítással ellátott, illetve szabályozható kivitelű lámpa-
testek is. 

They are intended for operating of fluorescent lamps and prove the 
optimal choice when high quality should be combined with economics. 
Due to their double parabolic mirror optics system they can provide 
glare-free and high efficient illuminance in the rooms. 
Owing to their excellent performances, they can be recommended for 
the illuminating of rooms equipped with VDT screens, offices, class-
rooms, auditoriums, conference and meeting rooms. 
They are equipped with electronic ballasts. On special request, versions 
equipped with electronic ballasts operating also by DC or with 
emergency lighting or with dimmable electronic ballasts can be 
supplied. 

E-DELUX - T5 felületi-álmennyezeti/surface mounted-recessed

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 Cikkszám
Type Light Source sági osztály* Cap Dimensions (mm) Mass Product Code

EEC* A x B x C F x G (kg)

E-DELUX-T5 414M 4x14W T5 fénycső/LFLs A G5 595x595x55 533x555 5.3 1-25-15-0179
E-DELUX-T5 424M 4x24W T5 fénycső/LFLs A G5 595x595x55 533x555 5.3 1-25-15-0187
E-DELUX-T5 228M 2x28W T5 fénycső/LFLs A G5 1195x295x55 1133x255 5.0 1-25-15-0177
E-DELUX-T5 235M 2x35W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.6 1-25-15-0178
E-DELUX-T5 249M 2x49W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.6 1-25-15-0186
E-DELUX-T5 254M 2x54W T5 fénycső/LFLs A G5 1195x295x55 1133x255 5.0 1-25-15-0185
E-DELUX-T5 280M 2x80W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.6 1-25-15-0188

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution
E-DELUX T5 414 E-DELUX T5 228

T5
230V IP20

E-DELUX 414 M

E-DELUX 228 M, 254 M

E-DELUX 235 M, 249 M, 280 M

5.3 1 0.02

5.0 1 0.02

5.6 1 0.025

Kiegészítôk/Accessories

Típus Tömeg Cikkszám 
Type Mass (kg) Product Code

Mennyezeti felerősítő szett
Mounting kit for fixing on ceiling 0.2 1-25-99-0016
Mennyezeti függesztő szett
Mounting kit for suspending on ceiling 0.8 1-25-99-0004
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E-DELUX - T5 felületi-álmennyezeti/surface mounted-recessed

Felületre/álmennyezetbe szerelhető lámpatestek mûködtetôvel
surface mounted/recessed luminaires with controlgear
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