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Compact Mini Kit med sex armaturer är ett installationsfärdigt 
set med små downlights. Du kan skapa en estetisk accentbe
lysning med ljusstrålarna från den slanka armaturen och jus
tera atmosfären i rummet genom dimning. Armaturen har ut
märkt färgåtergivning och finns i tre olika färgtemperaturer. 
Den lilla Compact Miniarmaturen lämpar sig för infällt mon
tage i tak, fönsternischer, skåp och väggar i alla rum i bosta
den, och med skyddsklass IP44 kan den även användas i våta 
utrymmen. LEDdownlightsetet innehåller armaturer, ström
källa och installationskablar. Individuella armaturer finns som 
tillbehör och kan användas för att utöka installationen till åt
ta armaturer. Minsta antal armaturer i en installation är fyra. 
Snabbkopplingarna är placerade en meter från varandra och 
den första är 2,5 m från strömkällan. Färgen på armaturen kan 
ändras till svart med en dekorram som köps separat.

• Stomme av aluminium, kupa av PMMA.

• Vit RAL 9003.

• Skyddsklass II.

• Infälld montering i tak, infällningsöppning Ø 27 mm.

• Armaturen kan vidarekopplas max. 3 x 2,5 mm².

• Monteringshöjd 2–5 m. 

• Färgtemperaturer 2700 K, 3000 K ja 4000 K.  

CRI > 90 / Ra > 90.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK02.

• Fast LED 6 x 1,2 W/6 x 72 lm.

• Dimning: fram och bakkantsstyrning.

• Omgivningstemperatur 0 till 25 °C. 

• Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C).

• Strömkällans livslängd 50 000 h (Ta25°C).

Compact Mini
E-NR KOD W LM

7475609 A1CMAA IP44 Kit 6x1,2W/927 45D DIM WH 9 432

7475611 A1CMAB IP44 Kit 6x1,2W/930 45D DIM WH 9 432

7475613 A1CMAC IP44 Kit 6x1,2W/940 45D DIM WH 9 432

 • I lager
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Med Compact Mini som tillbehör kan du utöka downlightse
tet till att omfatta upp till åtta armaturer med en driver. Du 
kan skapa en estetisk accentbelysning med ljusstrålarna från 
den slanka armaturen och justera atmosfären i rummet gen
om dimning. Armaturen har utmärkt färgåtergivning och finns 
i tre olika färgtemperaturer. Den lilla Compact Miniarmaturen 
lämpar sig för infällt montage i alla rum i bostaden, och med 
skyddsklass IP44 kan den även användas i våta utrymmen.

• Stomme av aluminium, kupa av PMMA.

• Vit RAL 9003.

• Skyddsklass III.

• Infälld montering i tak, infällningsöppning Ø 27 mm.

• Terminerad kabel.

• Monteringshöjd 2–5 m. 

• Färgtemperaturer 2700 K, 3000 K ja 4000 K. CRI > 90 / Ra 

> 90.

• MacAdam 6 SDCM.

• IP20/IP44.

• IK02.

• Fast LED 1,2 W/72 lm.

• Dimning: fram och bakkantsstyrning.

• Omgivningstemperatur 0 till 25 °C. 

• Livslängd L70 50 000 h (Ta25°C). 

• Strömkällans livslängd 50 000 h (Ta25°C).

Compact Mini tillbehör

Compact Mini frontring
Compact Miniramen är ett utbytbart tillbehör som gör att 
du kan ändra färg på armaturen till svart. Ramen skruvas 
fast i stället för den vita standardramen. Säljs i förpacknin
gar med sex stycken.

Compact Mini frontring
E-NR KOD

4146800 A1CMCA Frontring med lins 45D BK 6st

 • I lager

Compact Mini tillbehör
E-NR KOD W LM

7475615 A1CMBA IP44 1,2W/927 45D DIM WH 1 72

7475617 A1CMBB IP44 1,2W/930 45D DIM WH 1 72

7475618 A1CMBC IP44 1,2W/940 45D DIM WH 1 72

 • I lager




