
Lightbox 100 Gebogen ledframe

Lightbox 100
Gebogen ledframe

Over de Lightbox 100 (gebogen)
Enkelzijdig gebogen profiel voor het verlichten van
textielprints. Vanaf de achterkant wordt de
textielprint verlicht met led voorgemonteerd op een
dibond plaat. Door groothoeklenzen ontstaat er een
gelijkmatige lichtverdeling. Het frame kan gebruikt
worden voor wand- en plafondmontage en is
standaard in drie kleuren verkrijgbaar.

De voordelen op een rij
Enkelzijdig gebogen ledframe

Als cirkel

Led-techniek: led op dibond

Twee jaar garantie

NF-041000

NF-211000

NF-561000

Elke kleur mogelijk

Specificaties
100 mm

1,325 kilo/meter

6150 mm

Verlicht

Twee jaar garantie
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Montage

Aan de wand
Wandframe, waarbij één zijde voorzien wordt van

een textieldoek.

Aan het plafond
Hangend frame aan het plafond, zowel horizontaal

als verticaal mogelijk.

 

 

Afwerking
Closed
Een strakke afwerking. Indien gewenst kunnen er gaten in het

profiel geboord worden zodat accessoires bevestigd kunnen

worden.

 

 

Vormen
Cirkel
Een opvallend en onderscheidend alternatief voor een standaard

textielframe.
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Verlichting
Led op dibond
• Egale lichtspreiding door achteraanlichting

• Geschikt voor kleine tot middelgrote formaten

• Smalle frames mogelijk

• Snelle installatie door voorgemonteerd frame

 

 

Lichtsterkte

Bright Led
• Meest gekozen lichtsterkte

• Egale spreiding van het licht

• Relatief laag stroomverbruik

Super Bright Led
• Onderscheidende en verbluffende lichtsterkte

• Dimbaar, DALI-dimbaar en niet dimbaar

• Geschikt voor plafondverlichting

• Geschikt met effen print

 

 

Lichtkleur

3000K
Warm wit.

4000K
Geel wit.

6500K
Helder wit (daglicht).
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Dimbaar

Dimbaar
De lichtsterkte van het ledframe kan worden

aangepast met een dimmer. Zo kan de lichtsterkte

per omgeving bepaalt worden.

DALI-dimbaar
Het ledframe wordt gereed gemaakt om op een

DALI-systeem aan te sluiten.

 

 

Dimmer
Dimmer
De leds beschikken over witte kleuren. De drie meest toegepaste

kleuren zijn: warm wit, geel wit en helder wit.
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Aanbevolen accessoires
Ceiling mounts

Ceiling mount
FK-0360

Suspension cable
FK-7900

  

Extension sets

Extension set
double 100
FK-0522

   

Led-componenten

LED controller
dimmer
AF92-220

Led driver 24V/30W
with cable
AF99-338-WC

Led driver 24V/60W
bulk
AF99-340-BP

Led driver 24V/60W
AF99-340

Drivers

Led driver 24V/60W
with cable
AF99-340-WC

Led driver 24V/75W
AF99-342

Led driver 24V/75W
bulk
AF99-342-BP

Led driver 24V/75W
with cable
AF99-342-WC


