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L1 : Model OD-3884, marca LLEDÓ
Lluminaries per línia contínua d'empotrament.
Amb lames termoesmaltades de color blanc.
Font de llum: làmpada fluorescent línia tl.
1 o 2 làmpades de 18 ,36 i 58 w.
Ús: aules, aules especials.

L2 : Model LD-DL/E 120 QT , marca LLEDÓ
Downlight circular per empotrar.
Font de llum: làmpades halògenes de 75 w.
Ús: Zones humides, cuina, magatzems

L3 : Model LD-DL/E 240 QL , marca LLEDÓ
Downlight circular per empotrar
Font de llum: làmpades de inducció de 85 w.
Ús: Espais comuns, vestíbul i il·luminació general
de les sales grans

L5 : La il·luminació del vestíbul i foyers, a més
de les lluminaries anteriors, es resol mitjançant
una il.luminació continua incorporada a la
pròpia estructura del lluernari i la col·locació
posterior d'un difusor, tipus BARRISOL,
aconseguint així una llum homogènea.

L7 : Model LATINA, marca SANTA & COLE
Fanal de 15m d'alçada d'acer
galvanitzat.
Incorpora cinq projectors equipats amb
làmpades de descàrrega de potència
màxima de 250 w.
La columna es fixa mitjançant un dau de
formigó in situ i perns d'anclatge per sota
de la cota de paviment.

L6 : Model PRISMA 420, marca ESCOFET
Columna amb lluminària amb posicionament vertical,
ancalda i empotrada sota paviment. Alçada de
420cm.
Difusor de policarbonat transparent y remats superior e
inferior de fundició de alumini acabat granallat.
Lámpades fluorescents compacta. 3 PLT x 42W,
casquet gx24q-4 OSRAM DULUX-T/E (9600 lúmens)

L4 : Model iN 90 wall-mounted, marca iGuzzini
Sistema lluminos modular per a línea continua,
conformat per un perfil d'alumini extruit i amb
difusor opal per a una llum suau.
Font de llum: halogenes 250 y 400 W
Ús: Foyer principal.


