
108 EDNA LE5 Ø 490 mm

new

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20070 028

490

1000

115

240

30
Závěs  3 lanka, která jsou i přívodem elektrické energie

Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Držení stínidla  sklapovací držáky

Montáž  na strop

Pendant  3 wires which are used as the power supply as well

Shade  three layer glass with matt surface

Shade attachment  with folding two-step clamp holders

Light mounting  on the ceiling

LED    IP40
kód
code

typ
type

příkon
input
[W]

světelný tok LED
luminous fl ux of LED

[lm]

světelný tok svítidla
luminous fl ux of luminaire 

[lm]

se senzorem
with sensor
kód / code

stmívatelné DALI
DIM DALI

kód / code

corridor function
DALI + sensor

kód / code
3000K
stříbrná / silver
67449 LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 3000 28 3690 2400 67450
67451 LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 3000 36 4850 3150 67452
černá / black
67453 LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 3000 28 3690 2400 67454
67455 LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 3000 36 4850 3150 67456
4000K
stříbrná / silver
67949 LED-1L16C07ZLE11/028/L100 S 4000 28 3890 2530 67950
67951 LED-1L16B07ZLE11/028/L100 S 4000 36 5070 3300 67952
černá / black
67953 LED-1L16C07ZLE11/028/L100 C 4000 28 3890 2530 67954
67955 LED-1L16B07ZLE11/028/L100 C 4000 36 5070 3300 67956

IP40
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tyčový závěs / rod pendant
typ / type délka / length [mm]

z1 200
z2 400
z3 600
z4 800
z5 1000

EDNA P3

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20011 024

350

115

z1-5

Montura  kovová

Závěs  tyčový, délka 1m*

Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Držení stínidla  sklapovací držáky

Montáž  na strop

Fixture  metal

Pendant  steel rod, length 1m*

Shade  three layer glass with matt surface

Shade attachment  with folding two-step clamp holders

Light mounting  on the ceiling

Ø 350 mm

STANDARD    IP40
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

54095 IN-22ZK64/024/z5 2x75 2xE27

LED    IP40
kód
code

typ
type

příkon
input
[W]

světelný tok LED
luminous fl ux of LED

[lm]

světelný tok svítidla
luminous fl ux of luminaire 

[lm]

se senzorem
with sensor
kód / code

stmívatelné DALI
DIM DALI

kód / code

corridor function
DALI + sensor

kód / code
3000K
61064 LED-1L14C03ZK64/024/z5 3000 15 2000 1400
61069 LED-1L14B07ZK64/024/z5 3000 20 2590 1810
4000K
61564 LED-1L14C03ZK64/024/z5 4000 15 2110 1480
61569 LED-1L14B07ZK64/024/z5 4000 20 2700 1890

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: 

www.osmont.cz

IP40
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Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20054 026

420

120

z1-5

Montura  kovová

Závěs  tyčový, délka 1m*

Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Držení stínidla  sklapovací držáky

Montáž  na strop

Fixture  metal

Pendant  steel rod, length 1m*

Shade  three layer glass with matt surface

Shade attachment  with folding two-step clamp holders

Light mounting  on the ceiling

Ø 420 mm

tyčový závěs / rod pendant
typ / type délka / length [mm]

z1 200
z2 400
z3 600
z4 800
z5 1000

STANDARD    IP40
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

54105 IN-22ZK74/026/z5 2x75 2xE27

LED    IP40
kód
code

typ
type

příkon
input
[W]

světelný tok LED
luminous fl ux of LED

[lm]

světelný tok svítidla
luminous fl ux of luminaire 

[lm]

se senzorem
with sensor
kód / code

stmívatelné DALI
DIM DALI

kód / code

corridor function
DALI + sensor

kód / code
3000K
61074 LED-1L15C07ZK75/026/z5 3000 21 2770 1800 61079
61084 LED-1L15B07ZK75/026/z5 3000 29 3880 2520 61089
4000K
61574 LED-1L15C07ZK75/026/z5 4000 21 2920 1900 61579
61584 LED-1L15B07ZK75/026/z5 4000 29 4050 2630 61589

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: 

www.osmont.cz

IP40
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tyčový závěs / rod pendant
typ / type délka / length [mm]

z1 200
z2 400
z3 600
z4 800
z5 1000

EDNA P5

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20070 028

490

125

z1-5

Montura  kovová

Závěs  tyčový, délka 1m*

Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem

Držení stínidla  sklapovací držáky

Montáž  na strop

Fixture  metal

Pendant  steel rod, length 1m*

Shade  three layer glass with matt surface

Shade attachment  with folding two-step clamp holders

Light mounting  on the ceiling

Ø 490 mm

STANDARD    IP40
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

54115 IN-32ZK88/028/z5 3x60 3xE27

LED    IP40
kód
code

typ
type

příkon
input
[W]

světelný tok LED
luminous fl ux of LED

[lm]

světelný tok svítidla
luminous fl ux of luminaire 

[lm]

se senzorem
with sensor
kód / code

stmívatelné DALI
DIM DALI

kód / code

corridor function
DALI + sensor

kód / code
3000K
61204 LED-1L16C07ZK88/028/z5 3000 28 3690 2400 61209
53209 LED-1L16B07ZK88/028/z5 3000 36 4850 3150 61214
4000K
61704 LED-1L16C07ZK88/028/z5 4000 28 3890 2530 61709
53709 LED-1L16B07ZK88/028/z5 4000 36 5070 3300 61714

*kódy pro ostatní délky závěsu na / codes for other lengths of pendant at: 

www.osmont.cz

IP40
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