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Bello™ Tunable White

Armaturfamil j

Allmänbelysning

Ecolux Bello Tunable White, revision 0 (1 905)

Artikel-
nummer

705520-1 000 Bello 7055/4300 TW 6x6 Dim

Effekt

(W)

Armatur-
l jusflöde*

(lm)

Armatur-
l jusutbyte*
(lm/W)

Vikt

(kg)

383,5 1 1 3*4280*

*Vid 4000 K
TW = Tunable White, färgtemperatur 2700-6500 K
Dim = fasimpulsstyrning/DALI/corridorFunction

Ecolux lanserar nu det dynamiska ljuset, både vad gäller l jusmängd och
färgtemperatur. Med det dynamiska ljuset har du flera möjl igheter att få den
positiva förändringen av ljuset. Antingen genom att du låter l juset variera över
dygnet, med varmt ljus vid gryningen och solnedgången och ett kraftful lare och
kallare ljus mitt på dagen. El ler om du vil l låta l juset bli ett pedagogiskt hjälpmedel
i den lärande mil jön, uppgifter som kräver mer koncentration, som til l exempel
matematik, får då mer ljus och en högre färgtemperatur. Medan til l exempel
undervisning i språk kan ske i ett varmare ljus och vid en lägre ljusnivå. För att få
detta låter du systemet styras med DALI Device Type 8, valet av kontrollenheter
beror på uppgiften.

Modul-
mått
(mm)

600x600

Ljusfördelning
1
9
0
5
-0
0
2

Bello 7055/4300 TW
Dim
Systemeffekt: 38,2 W
Armaturljusflöde: 4280 lm*
Armaturljusutbyte:
1 1 2 lm/W*
Färgtemperatur: 4000 K
Färgåtergivningsindex:
Ra >85
Färgtolerans: MacAdam
3 SDCM
Ljusfördelning Upp/Ner:
0/1 00
Förväntad livslängd:
L70 1 00 000 h
L90 50 000 h
Förväntad livslängd don,
upp til l 1 00 000 h, max
bortfal l 1 0%.

*Vid 4000 K

Måttskiss

90

1 0

• 2700 K til l 6500 K
• L90 50 000 h/L70 1 00 000 h
• IP40 underifrån/ IP44 underifrån (med til lbehör)
• för modulundertak, kant A (T24)
• Tunable White finns även för utanpåliggande montage, se separat produktblad

595x595



TEKNISK SPECIFIKATION

Armaturbeskrivning
Armaturram av vitlackerad, strängpressad
aluminium. Driftdonet är av typ stand alone.
Armaturen är halogenfri.

Bländskydd
Mikroprismatisk skiva av plast.

Ljuskällor
LED-modul, färgtemperatur 2700-6500 K, Ra >85,
förväntad livslängd L70 1 00 000 h, L90 50 000 h.
Färgtolerans MacAdam 3 SDCM.

Ljustekniska data
Se ljusfördelning för respektive variant. Ljusdatafi ler
för Dialux kan laddas ner från www.ecolux.se.

Elektriska data
230 V, 50 Hz, effektfaktor >0,98.
Armaturerna för ljusreglering, se beskrivning på
produktbladets framsida. Styrdonet är av
typ stand alone. Förväntad livslängd don, upp til l
1 00 000 h, max bortfal l 1 0%.

Anslutning
Armaturen är försedd med fristående driftdon som
ansluts med snabbkoppling mot armatur. Driftdonet
är försedd med dubbla införingshål och med
anslutningsplint 5x2,5 mm2.

Godkännande
IP20, IP40 underifrån, , klass I I , IP44 underifrån
med til lbehör. Godkänd för montage i venti lerade
undertak.

Montage
Armaturhuset monteras i undertakets T-
profi lkonstruktion (T24) och vilar på T-profi lens
horisontella del.

Tillbehör
Dimmer Tunable White 14734
IP44 skiva 9075

Materialspecifikation
För Bello I I 7054/3300 3K 6x6

Metaller % av totalvikt
Järn 34%
Aluminium 9%
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Plaster
Akryl (PMMA) 32%
Polystyren 1 1 %
Polypropen 3%
Polyester epoxy 1 %
Syntetisk gummi 1 %

LED-modul 2%
Driftdon 7%

Vid föreskrivning och beställning
Ange t ex 705520-1 000 Bello Tunable White
7055/4300 TW 6x6 Dim.
Ev. ti l lbehör bestäl ls separat.

Ecolux förbehåller sig rätten att göra
konstruktionsändringar utan föregående
information.
Utvecklingen inom LED går snabbt och
effektiviteten för denna ljuskälla ökar hela
tiden. Se därför till att du alltid har aktuellt
produktblad.

Ecolux Bello Tunable White, revision 0 (1 905)

Med hjälp av ti l lbehöret IP44 skiva -9075 monterat under armaturen i T-bärverket klarar armaturen IP44
underifrån.

Til lbehör

Dimmer Tunable White (DALI)
-14734
Dimmer för styrning av ljusnivå
och färgtemperatur. En dimmer
kan styra upp til l 25 st armaturer,
se separat monteringsanvisning
för mer information.




