Datasheet

WALLY
Om van een natuurlijke omgeving één geheel te kunnen maken, hebben we een wandarmatuur ontwikkeld. De WALLY is
geschikt voor buitentoepassingen zoals alle armaturen uit de Timberlabcollectie. Door een niet zichtbaar systeem -vervaardigd
uit RVS- is ophanging erg eenvoudig en kan de WALLY tegen diefstal geborgd worden. De WALLY heeft uitstraling naar boven,
naar onderen of beide. Uw oprijlaan verlicht met STRATO’s. Het pad naar uw voordeur met EYE’s en de WALLY naast de deur
maakt het compleet. Nooit meer naar het sleutelgat te hoeven zoeken in het donker.

1

SPECIFICATIES

OPTIES

• Dikte: 100mm
• IP klasse: IP54
• Spanning: 230 Volt
• Vermogen : 2.4 / 3.6Watt (1 / 2 x led)
• Lumen output per ledmodule:
2.700K = 120 lm
					
4.000K = 150 lm
					
amber = 82 lm
• Stralingshoek: De ledmodule heeft een stralingshoek
van 120 graden.
• Levensduur: Iedere houtsoort heeft zijn eigen
duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te
vinden onder “Houtsoorten” & “Duurzaamheid”. De
ledmodule heeft een verwachte levensduur van 100.000
uur.
• Lichtdata: Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

• Houtsoort: Lariks/Douglas, eiken, rustiek kastanje of
Accoya
• Keurmerk: FSC of PEFC
• Lichtkleur: Verkrijgbaar in 2.700, 4.000K en amber
(593nm).
• Aantal ledmodules: Licht naar boven, licht naar
beneden of beide.
• Variaties : Bij Timberlab wordt ieder armatuur
zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard
opties denken wij graag mee in variaties voor uw
toepassing. Denk hierbij aan een ingefreesd
huisnummer.
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Eiken

6 kg

10 kg
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5 kg
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Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd
en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten
welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en
worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.
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