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NeoFos® DyoLuce

D u b b e l e  s t ra l e n d e  s c h o o n h e i d

Elegant, veelzi jdig en praktisch is de DyoLuce 

zeker.

Door zi jn directe en indirect stralende LED 

verlichting waant u zich in een aangename zee 

van warm wit l icht.  De DyoLuce is leverbaar in 

diverse RAL kleuren die naar bel ieven door u in

te vul len is.  

Optioneel is  de DyoLuce uitgerust met een 

dagl ichtregeling of is  aan te sluiten op het 

bestaande DALI  systeem

NeoFos® Made in Holland, waarom niet?

K e n m e r k e n
✔ Directe  en indirecte ver l icht ing

✔ Pendelend

✔ Goede k leurweergave (CRI ~81)

✔ Lange levensduur

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

✔ Veelzi jdig

✔ Verlaging van de onderhoudskosten
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Rechte Tocht 9N
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Toepassingsgebieden -Kantoren -Vergaderruimten

Specificaties
Type NFDL1575

NFDL2400
Type LED HL SMD3528

Kleurtemperatuur 3000K CRI ~81 Type 
diffusor

PC opaal 70-80%, PC helder 99%

Lichtbron LED Driver TCI Slim line 10-80W

LED Vermogen 50W

75W Inrush 
Current

45A@100µS

Aantal LEDs 768
1152

Montage Pendelend, open aansluiting

Lumenstroom LED (NFDL1575 / NFDL2400)
Onder 2642 / 3963
Boven 3300 / 4954

Opties Autonome
Daglichtregeling

Verwachte levensduur 60.000 uur RAL kleurkeuze

Bedrijfstemperatuur -20° tot + 40° Pendellengte

1-10V of Dali dim

Netspanning 230V 50/60Hz Overige maatwerk

Dimbaar Ja, optioneel Kleurtemperatuur 4500K

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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