
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 414/24M green4 master 4x14/24W T5 fénycső/LFLs A G5 595x595x55 533x555 5.4 1-25-15-0195
E-DELUX-T5 414/24M green50 master 4x14/24W T5 fénycső/LFLs A G5 595x595x55 533x555 5.4 1-25-15-0196
E-DELUX-T5 414/24M ECO 4x14/24W T5 fénycső/LFLs A G5 595x595x55 533x555 5.3 1-25-15-0197
E-DELUX-T5 228/54M green4 master 2x28/54W T5 fénycső/LFLs A G5 1195x295x55 1133x255 5.1 1-25-15-0189
E-DELUX-T5 228/54M green50 master 2x28/54W T5 fénycső/LFLs A G5 1195x295x55 1133x255 5.1 1-25-15-0190
E-DELUX-T5 228/54M ECO 2x28/54W T5 fénycső/LFLs A G5 1195x295x55 1133x255 5.0 1-25-15-0191
E-DELUX-T5 235/49M green4 master 2x35/49W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.7 1-25-15-0192
E-DELUX-T5 235/49M green50 master 2x35/49W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.7 1-25-15-0193
E-DELUX-T5 235/49M ECO 2x35/49W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.6 1-25-15-0194
E-DELUX-T5 280M green4 master 2x80W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.7 1-25-15-0207
E-DELUX-T5 280M green50 master 2x80W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.7 1-25-15-0208
E-DELUX-T5 280M ECO 2x80W T5 fénycső/LFLs A G5 1495x295x55 1433x255 5.6 1-25-15-0209

Az E-DELUX-T5 lámpatestcsaládra épülő GreenPack szabályozási 
rendszer költséghatékony megoldást kínál a kis- és közepes méretű iro-
dák világításának korszerű kialakításához. Felépítése a Master-Slave
elvet követi. A Master lámpatest tartalmazza a fény- és mozgásérzéke-
lőt, amely saját magát és a többi lámpatestet vezérli, és kétféle – 1-4, ill. 
5-50 db lámpatest vezérlésére alkalmas – kivitelben készül. A darab-
számba a Master lámpatest is beleértendő. A beépített érzékelő előre 
beállított megvilágítási szint tartására alkalmas, így ha a természetes 
fény mennyisége változik, automatikusan fel- ill. leszabályoz. A Slave
lehet bármilyen, Tridonic ECO vagy EXCEL szabályozható elektronikus 
előtéttel szerelt lámpatest. A ki/bekapcsolás és a szabályozás automati-
kusan, vagy fali kapcsolóval, ill. opcionálisan távirányítóval történhet. Az 
érzékelő gyárilag beállított paraméterei utólag módosíthatók. A lámpa-
testek összekötéséhez 5-eres vezetéket kell használni, amiből kettő a 
vezérlési funkciót látja el. A rendszer könnyen bővíthető újabb szabá-
lyozható (Slave) lámpatestek elhelyezésével. Ha a bővített rendszerben 
négynél több lámpatest lesz, szükséges a Master lámpatest cseréje is.

GreenPack control system based on the E-DELUX-T5 luminaire family 
offers a cost-efficient solution for the modern illumination of small and 
medium size offices. According to the Master-Slave principle, the Mas-
ter luminaire contains a light and motion detector, which is able to 
control all the other luminaires and available in two versions for control 
of up to 1-4 or 5-50 luminaires, incl. the Master luminaire, as well. The 
integrated detector can keep the pre-programmed illumination level, i.e. 
when the natural illumination changes, it will automatically increases or 
decreases the light outputs of the luminaires accordingly. For Slave 
fixtures any luminaires equipped with Tridonic ECO or EXCEL dimm-
able electronic ballast can be chosen. The switch on/off and control can 
be made automatically or by using of a wall switch (or optionally by a 
remote control). The default parameters of the detector can be modified 
later. 5-core cable should be used for the installation, two of which for
the control line. The system can be easily completed by new Slave 
luminaires. However, when the completed system contains more than 
four Slave luminaires, also the Master luminaire should be changed.

GreenPack E-DELUX - T5

Elônyös tulajdonságok

– egyszerű felépítés
– egyszerű telepítés
– mozgásérzékelés
– előre beállított megvilágítási szint tartása
– nyomógombos vezérlés alapkivitelben is
– lehetőség távirányítós vezérlésre
– kétféle kivitel: 1 - 4 vagy 5 - 50 lámpatest
– akár 70 százalékos energiamegtakarítási lehetőség a hagyományos 
rendszerekhez viszonyítva

Advantages

– simple construction
– simple installation
– motion detection
– keeping a pre-programmed illumination level
– push-button control even in the basic versions
– remote control possibility
– two versions – for 1-4 or 5-50 luminaires
– up to 70% energy-savings compared to the tradiotional systems

opció/option

GreenPack E-DELUX-T5
Felületre/álmennyezetbe szerelhetô lámpatestek mûködtetôvel

surface mounted/recessed luminaires with controlgear
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