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Koppelbare balkstrippen T5 - Speedline

Lichtbandsysteem voor indirecte randverlichting  
zonder schaduwen.
 
Striparmaturen uit staalplaat wit gelakt met een eenvoudige bevestiging 
zonder de strip te openen, dmv. doorgangsbuisjes dwars door de armatuur. 
De armaturen worden werktuigloos gekoppeld met Wieland connectoren. 
De toestellen zorgen voor een doorlopende verlichting zonder donkere 
vlekken omwille van het feit dat de lampen elkaar overlappen. De armatu-
ren zijn uitgerust met elektronische ballasten die, indien nodig, kunnen      
worden vervangen zonder dat men de lichtlijn dient te demonteren. De 
aansluiting gebeurt dmv. van een afzonderlijk te bestellen voedingsstuk.

HIGH EFFICIENCY 

Lichtbandsysteem voor high effi-
ciency T5-lampen. Basis is uitge-
rust met elektronisch voorschakel-
apparaat en snelconnectoren voor 
het samenstellen van lichtbandsy-
stemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM) 
steeds afzonderlijk bij te bestel-
len !

Referentie                     voor lamp

SPEEDLINE114T5     1 x 14W T5 

SPEEDLINE121T5     1 x 21W T5 

SPEEDLINE128T5     1 x 28W T5 

SPEEDLINE135T5     1 x 35W T5

HIGH OUTPUT

Lichtbandsysteem voor high output 
T5-lampen. Basis is uitgerust met 
elektronisch voorschakelapparaat 
en snelconnectoren voor het sa-
menstellen van lichtbandsystemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM) 
steeds afzonderlijk bij te bestel-
len !

Referentie                     voor lamp

SPEEDLINE124T5     1 x 24W T5 

SPEEDLINE139T5     1 x 39W T5 

SPEEDLINE149T5     1 x 49W T5  

SPEEDLINE154T5     1 x 54W T5  

SPEEDLINE180T5     1 x 80W T5 

DIMMING (HE & HO) 

Zelfde als voorgaande maar voor-
zien van dimbare multiwatt elektro-
nisch voorschakelapparaat 1-10V, 
5-polig.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM 
AL) steeds afzonderlijk bij te be-
stellen !

Referentie                     voor lamp                     

SPEEDLIN114/24D  1 x 14/24W

SPEEDLIN121/39D  1 x 21/39W

SPEEDLIN128/54D  1 x 28/54W

SPEEDLIN135/80D 1 x 35/49/80W

 
  Afmetingen 
  in mm    L    A E

 SPEEDLINE114/124 574 490 380

 SPEEDLINE121/139 874 790 600

 SPEEDLINE128/154 1174 1090 900

 SPEEDLINE135/80 1474 1390 1200

 SPEEDLINEALIM 84

IP20, IK02

DIM PUSH BUTTON

Zelfde als voorgaande, maar ge-
stuurd door drukknop, aangeslo-
ten tussen de nulleider van de voe-
ding en de sturingsdraad van het 
voorschakelapparaat, rechtstreeks 
op de ingebouwde controle-een-
heid van elk voorschakelapparaat. 
Sturingsgebied: 1 tot 100%.
Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM 
AL) steeds afzonderlijk bestellen!

Referentie                     voor lamp                     

SPEEDLINE114PB 1 x 14W

SPEEDLINE121PB 1 x 21W

SPEEDLINE128PB 1 x 28W

SPEEDLINE135PB 1 x 35W

SPEEDLINE124PB 1 x 24W

SPEEDLINE139PB 1 x 39W

SPEEDLINE149PB 1 x 49W

SPEEDLINE154PB 1 x 54W

SPEEDLINE180PB 1 x 80W
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