
BELE INF 
Infälld downlight med jämn 
ljusfördelning och hög kapslingsklass 
IP65 (skiva), IP40 (armaturhus). Utrustad 
med en integrerad energisparande LED.

Armaturen är särskilt designad för fuktiga 
miljöer både inom- och utomhus. Jämnt 
diffust ljus ger optimal och komfortabel 
belysning för medicinska, hälso- och 
laboratorierum, industrianläggningar, 
badrum, simbassänger eller toaletter. 

På grund av möjligheten att göra 
den kompatibel med externa 
belysningssystem rekommenderas 
Bele In också till byggnader av klass A. 
Konstruerad för montering i varje typ av 
undertak (modulärt, gipsskivor).

BELE UT 
Utanpåliggande downlight med en 
integrerad energibesparande LED 
med hög kapslingsklass (IP65) och 
hög slagtålighet (IK08). Opal diffusor 
av polykarbonat garanterar jämn 
ljusfördelning.

Bele Ut lämpar sig för utomhusbruk 
men med sin storlek och tidlösa design 
passar den även i kontor, korridorer och 
administrativa byggnader.

*Bergdahls garanti ger ny komponent om denna slutat fungera inom angiven garantitid räknat från 
leveransdatum. Eventuell arbetskostnad ersätts ej. Ljuskällor, förutom LED, omfattas ej av garanti.
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DATA  
Spänning 220-240V 
Frekvens 50-60Hz 
Kapslingsklass IP65 Bele Ut 
 IP65/40 Inf 
Skyddsklass Klass I 
Slagtålighet IK08

Montage • Tak 
 • Infälld

Material ABS/stål 
 Polykarbonat

Färg • Vit (infälld) 
 • Grå (utanpåliggande)

Ljusfördelning • Direkt

Ljuskälla LED  L70 B50 50000h 
 Max Ta 25ºC 
 Macadam ≤3 SDCM Ra>80

Ljustemperatur • 4000K 
 • 3000K

Optik • Opal skiva 
 • Prismatisk skiva

Funktion • On/off 
 • DALI 
 • Switchdim 
 • Nödljus

Mått infälld Ø x h • 220 x 68/108 
mm  • 205

Mått  Ø x h  • 220 x 140 
Utanpåliggande 
mm  • 90 
  • 95/120

Kontakta gärna oss för att skräddarsy  
armaturen till just ert projekt.
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