
Az ALEXANDRA forgásszimmetrikus fényeloszlású csarnokvilágító
lámpatestcsalád nagy belmagasságú épületek, ipari csarnokok, torna-
termek, raktárak világítására alkalmas. Sima vonalú formájuknak 
köszönhetően sokoldalúan alkalmazhatók bármely jellegű környe-
zetben. 
Szerelvényházuk préselt alumínium öntvényből készül, amelyhez 
forgásparaboloid alakú, tükrözött, magasfényű ernyő csatlakozik. A 
szerelvényházban helyezkednek el a nagy hőállóságú, hőbiztosítóval 
ellátott, induktív működtető szerelvények. Az árambevezetés PG13,5 
tömszelencén keresztül történik. A hálózati csatlakoztatáshoz a 
szerelvényházat nem szükséges megbontani, elég a csatlakozókapocs 
fedelét kinyitni. A lámpatestek akasztóhorog segítségével függesztve 
szerelhetők fel a mennyezetre. Az edzett biztonsági síküveg burát a 
leesés ellen lánc védi.

This rotation symmetric light distribution luminaire family is intended for 
illuminating of high-bay buildings, industrial halls, gymnasiums and 
warehouses. Owing to their smooth line form, they can be widely used 
in any environment. 
The gear box is made of die-cast aluminium, which is connected with a 
polished rotation parabolic reflector. The high heat-resistance, thermally 
protected inductive ballasts can be found in the gearbox. The electrical 
connection is made through cable gland PG13.5. For the connection to 
the mains the gearbox has not to be removed, only the cover of the 
connector block compartment should be opened. The pendant mounting 
to the ceiling can be made by using of suspension hook supplied. The 
toughened glass refractor is protected by chain against falling down.
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Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data
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Típusválaszték/Available Types
Mindegyik típus polírozott ernyôvel és elôtétüveggel együtt értendô / All types equipped with polished diffusor and cover glass
*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 Mass Product Code

EEC* (mm) (kg)

ALEXANDRA 250 1x250W nagynyomású Na- vagy fémhalogénlámpa 
HPS or MH lamp A+ A E40 Ø485x600 6.91 1-30-14-0036

ALEXANDRA MH400 1x400W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A E40 Ø485x600 7.36 1-30-14-0037
ALEXANDRA 400 1x400W nagynyomású Na-lámpa/HPS lamp A+ A E40 Ø485x600 7.41 1-30-13-0029
ALEXANDRA 250HG 1x250W nagynyomású Hg-lámpa/Hg lamp B E40 Ø485x600 5.23 1-30-15-0019
ALEXANDRA 400HG 1x400W nagynyomású Hg-lámpa/Hg lamp B E40 Ø485x600 6.36 1-30-15-0003

ALEXANDRA
csarnokvilágító lámpatestek mûködtetôvel

high-bay luminaires with controlgear
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