De brava serie

Sterk in verlichting & noodverlichting

De Brava Serie: Een waterdichte oplossing voor een zee van toepassingen.
De vorm
Het dynamische industriële design kenmerkt deze robuuste
verlichtingsarmaturen serie. Door de plaatsing van de lamp(en) in de lichtkap,
wordt er een brede en diepstralende lichtuitstraling gerealiseerd.
Behuizing en lichtkap
Deze armaturen worden conform de NEN-EN 60598(-2-22) geproduceerd,
zijn zelfdovend, hebben de beschermingsgraad IP 65, een isolatieklasse I en
een slagvaste heldere polycarbonaat lichtkap met fresnelverdeling. De wit
gepoedercoate metalen reflectorplaat wordt middels RVS klemmen stevig in
het onderhuis gedrukt. Het polycarbonaat onderhuis is de kleurbepaler.
Deze is leverbaar in de kleur grijs.

Reflectorplaat RVS montage klem
(standaard)

Montage
De Brava is een opbouwarmatuur en kan horizontaal of verticaal gemonteerd
worden. Extra montagemogelijkheden zijn pendel- en snelmontage.
Elektrische aansluiting
De standaard aansluitspanning is 230V / 50Hz. Extra opties:
doorvoerbedrading en het Wieland 3 of 4 voudige gesis® IP65..68 systeem.
Voor andere aansluitspanningen zie onder “Bestektekst“.
Nood- en net/noodverlichting
Naast de uitvoering voor de algemene verlichting wordt de Brava ook
standaard in een net (continue/schakelbaar) en nooduitvoering geleverd met
een autonomie van 1 uur. In combinatie met het gebruik van hetzelfde model
als algemeen verlichtingsarmatuur wordt het vormbehoud van de armaturen in
het project gewaarborgd. Op aanvraag zijn 2 of 3 uur autonomie ook mogelijk.
Toepassingsgebieden
Deze armaturen worden vooral toegepast in parkeergarages, bedrijfshallen,
productieruimtes, stallen, verzamelruimtes, trappenhuizen, (semi) industriële
omgevingen, brandgangen en bergingsgangen. Voor alle informatie betreffende
het toepassen en gebruik van HFvsa’s verwijzen wij naar www.multicare.eu
Bestektekst
Armatuurtype:
Artikelcode:
Kleur behuizing:
Lichtkap:
Aantal lampen:
Lamptype:
Voeding:
Voorschakelapparatuur:
Overige combinaties:

Kunststof Clip
(standaard)

RVS Clip
(optie)

RVS snelmontage beugel
(optie)

Brava
XXXX-XXX-XXXX
grijs
helder
1, 2
TL18, TL36, TL58
230V/50Hz, 24V AC/DC
CVSA, EVSA
lichtsensor, bewegingsmelder, noodverlichting,
Wieland gesis® IP 65..68 (3 of 4 voudig)
Pendel montage
(optie)

Zie voor alle uitvoeringen onze actuele brutoprijslijst.
Uw leverancier:

1 lamp uitvoering

Lamp type

Afm: A (mm)

Afm: B (mm)

Afm: C (mm)

1 x TL 18W

658

412

107

Afm: D (mm) Gewicht per stuk (kg) Aantal per pallet
105

1,85

240

2 x TL 18W

658

412

160

105

1,95

160
120

1 x TL 36W

1266

1020

107

105

2,59

2 x TL 36W

1266

1020

160

105

3,25

80

1 x TL 58W

1566

1320

107

105

3,56

120

2 x TL 58W

1566

1320

160

105

4,50

80

BV0701

2 lamps uitvoering

