DE PERLA P1

Sterk in verlichting & noodverlichting
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De Perla P1
Als onderdeel van de Topazio serie, die reeds sinds 1991 een succes is, ook
gezien het feit dat de originaliteit een inspiratiebron is gebleken, is de Perla
P1 een graag gezien verlichtingsarmatuur in de woningbouw en utiliteit.
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De los te nemen Perla P1 rand is de kleurbepaler en bestaat uit één geheel.
Bij beschadiging hoeft niet het complete armatuur van de wand genomen te
worden, maar slechts de rand en/of lichtkap. De onderbak met alle componenten kan dan gemonteerd blijven. Dit scheelt aanzienlijk in de vervangingskosten ten opzichte van armaturen die compleet vervangen moeten worden.
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De lichtkap wordt, door middel van de rand, rondom evenredig in de propyleen
pakking gedrukt. In de lichtkap worden dus geen schroeven gedraaid waardoor deze ook niet kan scheuren door te hard aandraaien van de schroeven.
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De toepasbaarheid is legio. We noemen enkele:
- achterpaden
- schuren
- galerijen
- trappenhuizen
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Specificaties:
Materiaalsoort behuizing:
Materiaalsoort rand:
Materiaalsoort lichtkap:
Afmetingen:
Leverbare kleuren:
Lichtkap:
Lampen:

Voorschakelapparaat:
Uitvoeringen:
Spanning:
Slagvastheidscertificaat:
PKVW®:
Prijzen:
ARTIKELNR.
5142-102-0014
5142-562-0322
5142-562-0553
5142-562-0426
5142-562-0475
5142-562-0562
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polycarbonaat
polycarbonaat
polycarbonaat
260 x 130 x 100 mm
wit, grijs en zwart (rand is kleurbepaler)
opaal of zandhelder
1x PLS 5-7-9W 2-pins (lamphouder G23)
1x PLS 5-7-9W 4-pins (lamphouder 2G7)
1x PLC 10W 2-pins (lamphouder G24d1)
1x PLC 10W 4-pins (lamphouder G24q1)
LED
conventioneel (CVSA) of hoogfrequent (HF)
bewegingsmelder (BM)
lichtsensor (LS)
noodverlichting (NVL)
230V AC/DC
SKG-KE 571
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UITVOERING		 BRUTOPRIJS IN EUROS
PLS 9W 2-pins CVSA		 49,56
PLS 9W 4-pins HF + NVL		 170,17
PLS 9W 2-pins CVSA + BM		 80,PLS 9W 2-pins CVSA + LS		 82,30
PLS 9W 4-pins HF + LS + NVL		 218,71
LED		 op aanvraag

Bovenstaande zijn producten met een zwarte Perla P1 rand.
Het cijfer op positie 7 is de codering voor de kleur
0 = wit 1 = grijs 2 = zwart (5142-102-0014)
Los na te bestellen:
ARTIKELNR.
UITVOERING		 BRUTOPRIJS IN EUROS
5142-990-9001
witte Perla P1 rand		 9,11
5142-991-9001
grijze Perla P1 rand		 9,11
5142-992-9001
zwarte Perla P1 rand		 9,11
5140-999-9001
opalen lichtkap		 7,50
5140-999-9002
zandheldere lichtkap		 9,64
(De lichtkap is ook te gebruiken voor de Topazio T1)
Er is geen prijsverschil voor de kleuren wit, grijs of zwart
Voor overige uitvoeringen verwijzen wij u naar onze brutoprijslijst.
Deze is op te vragen via www.multicare.eu
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