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RodzinaRodzina

TERRA 2 LEDTERRA 2 LED

Rodzina nowoczesnych kasetonów biurowych. Montaż 
podtynkowy, w sufitach modułowych, natynkowy 
oraz wersja asymetryczna.

Tak wieleTak wiele
możliwościmożliwości



Z myślą o miejscach, gdzie wymagane jest najlepszej 

jakości oświetlenie powstała rodzina lamp Terra 2 Led. 

Lampy te charakteryzują się wysokim strumieniem 

świetlnym i jednocześnie zapewniają światło o wysokiej 

jednorodności (SDCM≤3). Idealnie sprawdzą się 

wszędzie tam, gdzie pracują  osoby wykonujące zawody 

wymagające skupienia wzroku. Wysokosprawny odbłyśnik 

HE gwarantuje optymalne wykorzystanie strumienia 

świetlnego, skutecznie niwelując przy tym efekt 

olśnienia.  Funkcjonalność rodziny bardzo dobrze koreluje 

z estetyką wykonania. Design lamp predysponuje je do 

nowocześnie urządzonych wnętrz, gdzie same stanowią 

element dekoracyjny. Mnogość wersji: kwadratowe                                                                 

i prostokątne, montowane podtynkowo i natynkowo oraz 

w sufitach modułowych dają możliwość dopasowania do 

każdego pomieszczenia biurowego, czy też użytkowego                 

o charakterze ogólnym. 

 ˇ Efektywność strumienia świetlnego

 ˇ Jednorodnośc światła

 ˇ Odbłyśnik HE niwelujący stopień olśnienia

 ˇ Różne sposoby montażu: natynkowy, podtynkowy 

oraz w sufitach modułowych 

 ˇ Różne kształty i wymiary

 ˇ Wysoka estetyka wykonania

 ˇ Nowoczesny design 

 ˅ Stopień szczelności: IP20

 ˅ Moc nominalna [W]: 31-72

 ˅ Strumień świetlny oprawy [lm]: 3500 - 8400

 ˅ Współczynnik oddawania barw (Ra): >80

 ˅ SDCM: ≤ 3

 ˅ UGR: <19

 ˅ Klasa energetyczna: A+

 ˅ Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana 

proszkowo; matowy lub z połyskiem 

 ˅ Wymiary [mm]: 595/595/29; 1160/120/36; 

1195/140/36; 1195/170/36

 ˅ Sposób montażu: podtynkowy; natynkowy; w sufitach 

modułowych

Nowoczesne i wydajne kasetony biurowe
RODZINA TERRA 2 LED

Dostępne modele lampy:Lampa w wersji pojedynczej (31W, 
36W, 48W)
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Lampa w wersji podwójnej (62W, 
72W)

Parametry lamp podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do 

zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie 

www.lenalighting.pl.
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Dzięki odbłyśnikowi, zdołano 
zminimalizować efekt olśnienia 
UGR<19

Precyzja wykonania oraz wysoka 
estetyka i dbałość o szczegóły.

Zeskanuj kod
i przejdź do 
dedykowanej strony

<150 <150 lm/Wlm/W
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Moc lampy [W] Temperatura  
barwowa [K]

Strumień 
świetlny  [lm] Kolor korpusu Wymiary [mm]

Klasa
energetyczna Indeks

Wersja podtynkowa

37 4000 4300 biały mat 595/595/29 A+ 226304

Wersja natynkowa - asymetryczna

36 4000 4200 biały mat 1160/120/36 A+ 226328

Wersja natynkowa - pojedyncza

31 4000 3500 biały mat 1195/140/36 A+ 226366

36 4000 4200 biały mat 1195/140/36 A+ 226380

48 4000 5400 biały mat 1195/140/36 A+ 226403

Wersja natynkowa - podwójna

62 4000 7000 biały mat 1195/170/36 A+ 226427

72 4000 8400 biały mat 1195/170/36 A+ 226441

Dostępna wersja z kolorem biały połysk oraz z temperaturą barwową 3000K
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