
QN er et kvalitets LED Panel, pro-
duceret i Europa der leveres med 
SAMSUNG LED teknologi. 
 
Afskærmning er nanoprisma sk, 
og som sikrer en blænding på un-
der UGR19, som der s lles krav l 
flere steder i dag. QN har en farve-
gengivelse på RA90+ og giver en 
ensartet behagelig belysning som 
gør armaturet meget velegnet l 
belysning af områder, hvor der ar-
bejdes i mange mer, og hvor der 
er krav l en god belysning. 
 
Armaturet er velegnet l kontorer, 
ins tu oner, og steder som har de 
nyere krav l belysning med lav 
blænding. 
 
Det er også muligt at få QN med 
ændring af farvetemperaturen 
mellem 2700K og 6500K, som kan 
styres enten vha. DALI eller CASA-
MBI (skal angives ved bes lling) 
 
QN er som standard for indbyg-
ning, men kan også nedhænges el-
ler påbygget vha. lbehør. Passen-
de l flere lo typer. 

Str Wa  Kelvin Lumen Lm/W Kg Ersta er Model 
A 24-34* 3000/4000/5300 3400 100 4,5 4x18W, 4x14W QNA700 
A 40-52* 3000/4000/5300 4800 92 4,5 4x24W QNA1050 
B 17 3000/4000/5300 1453 85 2,8 2x18W, 2x14W QNB350 
B 26 3000/4000/5300 2075 80 2,8 2x24W QNB500 
C 25-35* 3000/4000/5300 3320 95 4,6 2x36W, 2x28W QNC700 
C 40-54* 3000/4000/5300 4648 86 4,6 2x54W QNC1050 

Yderligere muligheder 
+DALI DALI dæmpning 
+DIM 1-10V dæmpning 

+80 Farvegengivelse på RA80 

+STI Tilslutning for Wieland/Wago 
s kforbindelsessystem 

+PHC HF Spole for fasedæmpning 
+CAS CASAMBI lysstyring 

+MIX 

Dynamisk ændring af farvetempe-
raturen fra 2700-6500K—Fås med 
DALI Type 8 og/eller CASAMBI 
(Kontakt os) 

Type 
LED - SAMSUNG 
Forsyning 
230V (LED-Driver indbyg/seperat) 
Wa age 
17-54W 
Energimærkning 
A+ 
Farvetemperatur 
3000K/4000K/5300K 
MacAdams 
3 
Lysmængde 
1453lm-4648lm 
Farvegengivelse Ra (CRI) 
Standard 90+  
Fotobiologisk Sikkerhed 
EN62 471—RG 0 
Forventet leve d LED (v. Ta25o) 
100.000 mer—L85B10 
70.000 mer—L90B10 
Forkobling 
Leveres standard med HF.  
Kan lkøbes for enten 1-10V, DALI, 
DALI T8 eller CASAMBI. 
Montering 
- Indbygning standard i lo  med 
synlig skinnesystem.  
For lo  med skjult skinnesystem 
med lbehør QBESLAG.  
For fast lo  som gips, med lbe-
hør QVESTRAM. 
- Nedhængning med lbehør 
ZHQ22.  
- Påbygning med bagdåse, som er 
placeret midt på armatur - skal 
angives ved bes lling. (QNP) 
Med lukket påbygningsramme, 

lbehør UQRAM 
For lav påbygningshøjde med 

lbehør magnetsæt QMONTSET 
Kabling 
Direkte i driver 
Udførelse 
Hvid ramme i malet aluminium 
(RAL9003). nanoprisma sk af-
skærmning. 
Blænding 
UGR<19 
Kapsling 
IP20 
Garan  
Der ydes 5 års garan  på LED-
komponenter ved normal dri . 

Tilbehør 

+QBESLAG Beslag for skjulte skinnesyste-
mer 

+UQMONTS
ET 

Magnetbeslag for lav monte-
ringshøjde 

+ZHUNI4 4 punkts wireophæng for ned-
hængning 

+QVESTRAM Indbygningsramme for faste 
lo er 

+UQRAM Påbygningsramme  
+NML Ba eri backup for nødbelysning 
+QNP Bagdåse på panel for påbygning 

Wiresæt, lbehør ZHUNI4, 
for montering på bagram-

me. 

QN, med nanoprisma sk 
afskærmning, som sikrer 

en behagelig belysning 
med meget lav blænding. 

Str A B H 
ind# 

H 
påb R S 

A 596 596 15 59 550 300 
B 596 296 15 59 250 250 
C 1196 296 15 59 500 250 

#Højde angivet uden driver 

QN INDBYG 

Lareno A/S 
Islandsvej 5 
4681 Herfølge  

+45 56 27 64 66 
info@lareno.dk 
Lareno.dk 

QN, Str. QNA 

Dimensi-
onstegning 

vises her 
som påbyg-

ning. Som 
indbygning, 
er armatu-

ret uden 
bagdåse. 

QN fås i tre forskellige størrelser, 
passende l synlig T-skinnesystem 

lo . 

UQRAM, lbehør for 
påbygning i lukket 

ramme.  
Rammehøjde på kun 

45mm. Med a agelig 
side, hvor armaturet 

kan glide ind i ram-
me. Låses vha. mag-

neter, så der ingen 
synlige skruer. 


