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DILED

DIFUSOR + LUMINÁRIA LED EM UM
ÚNICO PRODUTO
DIFUSORES QUADRADOS SÉRIE DQL, PARA CAUDAL
VARIÁVEL OU CONSTANTE
O modelo DILED é ideal para espaços reduzidos sendo útil
para as funções: climatização, iluminação e ventilação
em uma única peça. Difusor quadrado para caudal
variável ou constante, especialmente concebido
para manter o efeito coanda, mesmo com caudais de ar primário reduzidos a 20% do caudal nominal. Lâminas xas com saída de
ar em quatro direções. Dotado de
luminária LED (Frio, neutro ou
quente) de até 6.500K com
potência de 25W e luminosidade de 2.000lm na medida central de
30 x 30 cm.

ACABAMENTOS:
Per s de alumínio extrudado e pintura epóxi .

UTILIZAÇÃO:
Instalação em teto. Especialmente apropriado para caudal variável, embora o seu modelo permita um excelente funcionamento
também com caudal constante.
É um complemento adequado das unidades terminais (caixas) de caudal
variável.

VANTAGENS DO LED:
* Alta economia de energia;
* Baixa emissão de calor;
* Maior e ciência luminosa (Lúmens/Watt);
* Não emite radiação infravermelha nem ultravioleta;
* Descarte que não prejudica o meio ambiente;
* Vida útil até 50 vezes maior comparado a outras tecnologias.

A DILED é a garantia de que o valor investido retornará em pouco tempo.
Seu alto desempenho representa o m do desperdício de energia elétrica e a
certeza da economia, através de sua alta e ciência energética.
A luminária LED emite um nível muito baixo de calor, tem muita
elegância e traz so sticação ao ambiente, além de proporcionar ótima
iluminação.

*(LXH)

DISPONÍVEL:
Temperatura (Frio, neutro e quente)
DESCRIÇÃO:
Tensão de entrada: Bivolt (110/220v)
Potência: 25W
Calor emitido: 85 BTU
Temperatura de Cor: 6500K (Frio) 4100k (neutro)
3000k (quente)
Ângulo de feixe: 30 ° / 60 °
Índice de Reprodução de Cor (IRC):> 80
Temperatura ambiente: -20 ~ 40 ° C
Vida útil: 30.000h
Não emite radiação infravermelho nem ultravioleta
* DIMENSÕES DA PEÇA ( L X H )
600X600mm 625X625mm 650X650mm
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