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XEDOS 414
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XEDOS 228 NT-EVG

XEDOS 414 NT-EVG

Oprawa rastrowa natynkowa / Ceiling louver fi tting

Oprawa rastrowa natynkowa / Ceiling louver fi tting

 obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium 

 casing: steel sheet / refl ector: aluminum 

 obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium 

 casing: steel sheet / refl ector: aluminum 

ROPE-NT 150 07870 linka stalowa (podwójna) do zawieszenia oprawy XEDOS 228 NT-EVG, 2 szt. w komplecie / steel cord (double) for 
hanging XEDOS 228 NT-EVG, 2 pcs in set

ROPE-NT 150 SINGLE 07871 linka stalowa (pojedyncza) do zawieszenia oprawy XEDOS 414 NT-EVG, 2 szt. w komplecie / steel cord (single) 
for hanging XEDOS 414 NT-EVG, 2 pcs in set

AKCESORIA / ACCESSORIES
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XEDOS 228 NT-EVG 08600 biały / white

XEDOS 414 NT-EVG 04832 biały / white
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50/60Hz
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3 x 2,5

3 x 2,5

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 58%

krzywa rozsyłu światłości / 
curve of intensity distribution
η = 62%
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2 x 28

odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w 
kształcie „V” / przewód ochronny na rastrze, dodatkowo 
zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym / gniazda 
świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / w komplecie 
rękawiczka foliowa / mała wysokość oprawy / w obudowie 
otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
semi-parabolic refl ector / louver fi tting cross-bars „V”-shaped / 
protective conductor on the raster, protecting additionally 
against electric shock / refl ector-masked fl uorescent lamp 
sockets / plastic foil glove included in the set / small height of 
fi tting / the holes in the housing to facilitate through-feeding

odbłyśnik w kształcie półparaboli / poprzeczki rastra w 
kształcie „V” / przewód ochronny na rastrze, dodatkowo 
zabezpieczający przed porażeniem elektrycznym / gniazda 
świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / w komplecie 
rękawiczka foliowa / mała wysokość oprawy / w obudowie 
otwory ułatwiające zasilanie przelotowe
semi-parabolic refl ector / louver fi tting cross-bars „V”-shaped / 
protective conductor on the raster, protecting additionally 
against electric shock / refl ector-masked fl uorescent lamp 
sockets / plastic foil glove included in the set / small height of 
fi tting / the holes in the housing to facilitate through-feeding


