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NeoFos® Afthartos

O n v e r w o e s t b a a r  v e e l z i j d i g

Uit hoogwaardig ALMgSi0,5 geëxtrudeerd 

Aluminium en met 20µ industriële anodisatie 

staat de Afthartos zi jn mannetje. Zeer 

veelzijdig zi jn dan ook de toepassingen waarin 

dit  armatuur gedijt.

Zi jn zeer sol ide en roestvrije ophangbeugels 

zorgen voor een eenvoudige en snel le montage.

Aansluiten gaat snel  met de waterdichte IP68 

stekker.

Optioneel zijn diverse (maatwerk)aanpassingen

mogeli jk.

NeoFos® Made in Holland, waarom niet?

K e n m e r k e n
✔ Zeer  s lagvast

✔ Waterdicht  conform IP65

✔ Industr iee l  geanodiseerd

✔ Lange levensduur

Vo o r d e l e n
✔ Energiebesparend >50%

✔ Veelzi jdig

✔ Verlaging van de onderhoudskosten
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Toepassingsgebieden -Parkeergarages -gevels -tunnels -onderdoorgang -industrie -overige

Specificaties
Type NFAF1150 Type LED HL SMD3528

Kleurtemperatuur 4500K CRI~80 Type 
diffusor

PC opaal 70-80%, PC 
geprofileerd 92%

Lichtbron LED Driver LF Ultraslim 640mA

LED Vermogen 26W Inrush 
Current

0,3A

Montage Klem met moer

Aantal LEDs 384 Opties Levensduurverruiming naar 
80.000 uren

Lumenstroom LED 3137 YMVK kabel ipv stekker 3P

Verwachte levensduur 50.000 uur Doorvoerbedrading

Bedrijfstemperatuur -20° tot + 40° Laag montageklem

Kleurtemperatuur 3000K

Netspanning 230V 50/60Hz Overig maatwerk

Dimbaar Ja, optioneel Externe laagvoltage aansturing

Disclaimer: deze brochure is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven
informatie. NeoFos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze
brochure worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend, zij worden vrijblijvend verstrekt, enkel ter voorlichting, zonder garantie van onze kant en kunnen op elk

ogenblik gewijzigd en geactualiseerd worden.
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