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Met behulp van het ophangsysteem kunnen meerdere
hanglampen worden gecombineerd tot grotere

installaties. Het ophangsysteem heeft een rechte en een
cirkelvormige versie, die beide verkrijgbaar zijn in twee

maten. Aan het rechte systeem kunnen drie of vijf
hanglampen worden gehangen, terwijl aan het

cirkelvormige systeem vier of zes hanglampen kunnen
worden gehangen. Elke hanglamp hangt aan de kabel

waarmee deze wordt geleverd. Met het systeem kan de
gebruiker elke afzonderlijke hanglamp op de gewenste
hoogte hangen. Het systeem is eenvoudig te installeren

en wordt geleverd met drie afwerkingen die
overeenkomen met de hanglampen.
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Product infoProduct info
InformatieInformatie

Kan alleen worden gebruikt voor hanglampen met een fitting tot 5 kg. Niet van toepassing op hanglampen met
een kabel en bedrading.

MontageMontage

De baldakijn wordt rechtstreeks aan het plafond gemonteerd. Kan rechtstreeks op het stopcontact worden
aangesloten (of via de zijkant). Via de zijkant alleen vaste installatie. Goedgekeurd voor doorlussen: Max. 5 x 2,5
mm². Kabels meegeleverd. Lengte van de kabels: 4 m. Maximale afmeting van hanglampkabel Ø 9 mm.

KleurKleur

Zwart gemetalliseerd, zwart of wit, poedercoating.

MaterialenMaterialen

Baldakijn, buizen en fittings: Aluminium. Pakkingringen, montage-inzetstukken en stelschroeven: PC, wit of zwart.
Doorzichtige PVC-gecoate draden: Staal of zwart. Stelschroeven in baldakijn: Staal of zwart. Witte ophanging
heeft een wit baldakijn, witte fitting-inzetstukken plus staaldraden. Zwarte ophanging heeft een zwart baldakijn,
zwarte fitting-inzetstukken en zwarte draden. Ophangingen van gemetalliseerd messing hebben een wit of zwart
baldakijn plus de bijbehorende set fitting-inzetstukken en draden.

KlasseKlasse

Baldakijn: Dichtheidsklasse IP20. Isolatieklasse I.

InformatieInformatie

Kan alleen worden gebruikt voor hanglampen met een fitting tot 5 kg.
Niet van toepassing op hanglampen met een kabel en bedrading.

Product variantsProduct variants
DiameterDiameter KleurKleur

3 LINEAR  Messing gemetaliseerd/wit

4 CIRCULAR  Wit

5 LINEAR  Zwart

6 CIRCULAR
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DesignDesign
Kilo Design

GewichtGewicht
Min.: 0.24 kg Max.: 2.202 kg

AfmetingenAfmetingen
3 LINEAR, 4 CIRCULAR, 5 LINEAR, 6 CIRCULAR

KleurKleur
Messing gemetaliseerd/wit, Wit, Zwart

Reserveonderdelen en accessoiresReserveonderdelen en accessoires

ProductProduct Variant numberVariant number

DEHANGLAMP 3/5 CANOPY ZWART 5741106035

DEHANGLAMP 3/5 CANOPY WIT 5741106048

DEHANGLAMP 4/6 CANOPY ZWART 5741106064

DEHANGLAMP 4/6 CANOPY WIT 5741106077
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