
Verlengsnoer LED EAN
1 Watt (2 meter) 87.15182.09384.0
3 Watt (2 meter) 87.15182.09385.7

NORLED Driver EAN
Driver, universeel 87.15182.09383.3

KWALITEIT IN LED

Ø 50 mm

Ø 44 mm

max. 13 mm

F RoHS3,5V IP50

ISAR ALU

ISAR ALU MAT

te gebruiken met
NORLED DRIVER

ISAR armatuur
Bij het ontwerp van Norled armaturen worden functionaliteit en design op de meest e�ciënte wijze gecombineerd. 
Het fraaie design wordt gekoppeld aan een uitstekende lichttechniek. De high power led van Cree zorgt voor een 
hoge lumen/Watt verhouding, voor een stabiele lichtkleur en goede kleurweergave.
De speciaal ontworpen lens geeft een gelijkmatig lichtbeeld. Met een uitstralingshoek van 30° wordt een egaal 
lichtpatroon gerealiseerd. 
Het hoge rendement van de LED verlaagt de warmtelast. Het ontwerp van het Norled armatuur zorgt voor een 
maximale afvoer van de warmte naar de omgeving. Dit voorkomt dat de LED te warm wordt en verlengt de 
levensduur.

Aansluiting
ISAR armaturen moeten worden aangesloten op de universele Norled driver, bestemd voor de wattages 1 of 3 Watt. 
De Norled driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding. 
Een exclusief Norled Plug’n’Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke 
connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.

UItvoeringen
· Glanzend aluminium (ISAR ALU) en gematteerd aluminium (ISAR ALU MAT). 
· Beide uitvoeringen zijn leverbaar in 1 of 3 Watt.
· Verschillende lichtkleuren Warm Wit (WW), Neutraal Wit (NW) en Koel Wit (CW).
· Toepassing van het ISAR armatuur in vochtige ruimten is mogelijk door de speciale afdichting aan de lens zijde van
  het armatuur (IP54). De IP waarde van het ISAR armatuur aan de bovenzijde is IP50.

ISAR ALU EAN ISAR ALU MAT EAN
1 Watt-WW 87.15182.09334.5 1 Watt-WW  87.15182.09335.2
1 Watt-NW  87.15182.09336.9 1 Watt-NW   87.15182.09337.6
1 Watt-CW  87.15182.09338.3 1 Watt-CW   87.15182.09339.0
3 Watt-WW  87.15182.09340.6 3 Watt-WW  87.15182.09341.3
3 Watt-NW  87.15182.09342.0 3 Watt-NW   87.15182.09343.7
3 Watt-CW  87.15182.09344.4 3 Watt-CW   87.15182.09345.1

inbouwmaten (1:2)

eenvoudige
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www.norled.nl       NORLED is het Nederlandse merk voor kwalitatief hoogwaardige LED Verlichting en wordt via de elektrotechnische groothandel gedistribueerd.       Houdt u aan de in de montagehandleiding opgenomen instructies. 


