
RASTRAeco 104PP to trwałe i funkcjonalne oprawy oświetleniowe z rastrowym układem optycznym, przystosowane do współpracy z nowoczesnymi źródłami światła 

ECOster. Przeznaczone do oświetlania różnorodnych wnętrz, np. sal biurowych i konferencyjnych, klas szkolnych i sal wykładowych, przychodni lekarskich, wnętrz 

handlowych, korytarzy, klatek schodowych, holi i wielu innych pomieszczeń o charakterze publicznym.

* strumień świetlny źródeł światła ± 10% 

  Trwałe – ekonomiczne – funkcjonalne   ECOster – źródła LED w komplecie z oprawą
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diod LED do

50 tys. godzin

  Wymiary gabarytowe

59
5

595 36
73

62
3

  Zasilanie jednostronne

230V / 50Hz

Bezpieczeństwo użytkowania 

brak napięcia na pinach niezasilanego trzonka

  Rastrowy układ optyczny 

 rastrowy układ optyczny o wysokiej jakości, złożony z zamkniętych na końcach 
odbłyśników o kształcie parabolicznym (P) i parabolicznych poprzeczek (P), 
wykonany z wybłyszczanej blachy aluminiowej o najwyższej jakości

  Montaż

uchwyt UM-1K

 montaż w kasetonowych sufi tach podwieszanych lub sufi tach 
gipsowo-kartonowych przy użyciu uchwytów UM-1K (zakupionych dodatkowo)

Raster PP

dzienna

neutralna

ciepła

Trzy barwy światła białego

50 tys. godzin

290°

Kąt emisji światła

RASTRAeco  Oprawy do liniowych źródeł światła LED

Indeks Model
Źródło światła

typ moc barwa światła
temperatura 

barwowa
klosz

strumień 
świetlny*

zasilanie
wskaźnik 

oddawania barw

RASTRAeco  Oprawa rastrowa wpuszczana, do liniowych źródeł światła ECOster

YR-WO0091-81 RASTRAeco 104PP-1 4 x ECOster T8-06AC1-10CB-M079 4 x 10W ciepła biała 2900 ÷ 3100K
opal 

(mleczny)

4 x 800 lm jednostronne ≥ 80

YR-WO0091-82 RASTRAeco 104PP-1 4 x ECOster T8-06AC1-10NB-M079 4 x 10W neutralna biała 4200 ÷ 4750K 4 x 800 lm jednostronne ≥ 80

YR-WO0091-83 RASTRAeco 104PP-1 4 x ECOster T8-06AC1-10DB-M079 4 x 10W dzienna biała 5700 ÷ 6500K 4 x 800 lm jednostronne ≥ 80

Oprawa rastrowa wpuszczana
ze źródłami światła ECOster,ECOster, 4 x 10W LEDLED


