
52 SYLVIA 1A

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20114 131

380

105

75

Montura kovová
Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla  sklapovací držáky
Montáž  na stěnu nebo na strop

Fixture  metal
Shade  three-layer glass with matt surface
Shade attachment  with folding two-step clamp holders
Light mounting  on the ceiling or on the wall

STANDARD    IP44
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

55320 IN-22U11/131 2x28 2xE14

LED    IP44  
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
59220 LED-1L28C03U11/131 3000 11 1380 900
4000K
59720 LED-1L28C03U11/131 4000 11 1460 950

SYLVIA 1

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20074 129

Dekorativní límec / decorative rim      

610

105

75

více na / more at: www.osmont.cz

Montura kovová
Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla  sklapovací držáky
Montáž  na stěnu nebo na strop

Fixture  metal
Shade  three-layer glass with matt surface
Shade attachment  with folding two-step clamp holders
Light mounting  on the ceiling or on the wall

LED    IP44  
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
51420 LED-2L25B07U12/129 3000 21 2590 1680
4000K
51920 LED-2L25B07U12/129 4000 21 2700 1760

STANDARD    IP44
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

44070 IN-32U12/129 3x28 3xE14

380x105 mm

610x105 mm

IP44

IP44



53SYLVIA 2A

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20115 132

380

105

75

Montura kovová
Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla  sklapovací držáky
Montáž  na stěnu nebo na strop

Fixture  metal
Shade  three-layer glass with matt surface
Shade attachment  with folding two-step clamp holders
Light mounting  on the ceiling or on the wall

LED    IP44   
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
59221 LED-1L28C03U11/132 3000 11 1380 980
4000K
59721 LED-1L28C03U11/132 4000 11 1460 1040

SYLVIA 2

Náhradní stínidlo
spare shade

kód
code

typ
type

20075 130

Dekorativní límec / decorative rim      

610

105

75

více na / more at: www.osmont.cz

Montura kovová
Stínidlo  třívrstvé opálové sklo s matovaným povrchem
Držení stínidla  sklapovací držáky
Montáž  na stěnu nebo na strop

Fixture  metal
Shade  three-layer glass with matt surface
Shade attachment  with folding two-step clamp holders
Light mounting  on the ceiling or on the wall

LED    IP44   
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
51424 LED-2L25B07U12/130 3000 21 2590 1840
4000K
51924 LED-2L25B07U12/130 4000 21 2700 1920

STANDARD    IP44
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

44072 IN-32U12/130 3x28 3xE14

STANDARD    IP44
kód
code

typ
type

zdroj
source

příkon / input
[W]

objímka
socket

55321 IN-22U11/132 2x28 2xE14

380x105 mm

610x105 mm

IP44

IP44


