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Oprawa Pura powstała aby zapełnić lukę pomiędzy oświetleniem
dekoracyjnym a technicznym, w
miejscach takich jak wyspa kuchenna lub jadalnia. Jest również
odpowiedzią na częsty problem
pozostawienia jednego centralnego wypustu elektrycznego, który
z reguły eliminuje rozwiązania
liniowe. Konstrukcja oparta na aluminiowym, frezowanym korpusie o
średnicy zaledwie 16mm, wizualnie
i materiałowo jest niezwykle lekka,
wręcz ulotna. Moduły świecące
rozmieszczone są w odległościach
pozwalających stworzyć jednolitą
plamę świetlną.
Każdy model, w zależności od długości, jest wyposażony w 2, 3 lub

4 moduły LED z trzema diodami,
każda wyposażona w mikroskopijną optykę typu TIR, zapewnia to
odpowiedni rozsył oraz natężenie
światła. Zasilacz wbudowany jest
w centralną puszkę zasilającą której wysokość to zaledwie 28mm.
Korpus zwieszony jest na dwóch
linkach w transparentnym oplocie,
które jednocześnie zapewniają
zasilanie. Taki układ minimalizuje
ilość elementów oraz sprawia, że
cała oprawa stanowi bardzo mocny graficzny element wnętrza w
którym się znajduje. Długość linek/
przewodów jak również umiejscowienie podsufitki można dostosować do własnych potrzeb.
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Wysokość montażu

W użytym przykładzie stół ma długość 220cm
a jego wysokość to 75cm. Przy takim układzie
elementów przyjmujemy, że oprawa jest
zawieszona ok. 65cm nad stołem.
Taki układ zapewnia komfortowe doświetlenie
stołu. Wysokość zwieszenia oczywiście można
dostosować na etapie montażu.
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Położenie puszki montażowej

W czasie montażu puszka montażowa może
zostać rozlokowana w którymkolwiek miejscu
wzdłuż osi oprawy. Przewody można skrócić
samodzielnie. Daje to oprawom z serii PURA
ogromny zasięg, co jest szczególnie ważne jeśli w
pomieszczeniu mamy bardzo ograniczoną ilość
wypustów elektrycznych.

położenie centralne
położenie alternatywne
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położenie alternatywne
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Detale techniczne

Puszka montażowa o średnicy 133mm i wysokości
28mm, wykonana z toczonego aluminium.
Spełnia dwie funkcje — zakrywa przyłącz zasilania oraz stanowi uchwyt dla przewodów zasilających. W czasie montażu puszkę można umieścić
w dowolnym miejscu w osi podłużnej lampy.
Przewody dostarczane są w długości 350cm
każdy, pozwala to na dostosowanie pozycji puszki
i wysokości oprawy nad stołem.

Przewody o grubości 1,5mm wykonane są z
wytrzymałego i odpornego elastomeru.
Dzięki temu oprawa jest zawieszona tylko na
przewodach zasilających — jest to możliwe
ponieważ napięcie robocze na lampie jest bezpieczne i nie przekracza 36V.

Uchwyty sufitowe lakierowane w kolorze oprawy,
wyposażone są w plastikowe śruby dociskowe
które nie uszkadzają przewodów zasilających.
Końcówki wykonane z toczonego aluminium nie
posiadają żadnych widocznych śrub
montażowych. Są one jednocześnie uchwytem
dla przewodów zasilających.
Moduły świetlne lakierowane są zawsze w kolorze
czarnym tak aby zmniejszać efekt olśnienia.
Przemyślana konstrukcja pozwala zdemontować
moduł i wymienić tylko niefunkcjonujące komponenty — dzięki temu dbamy o długowieczność
całego produktu. Odpowiednio dobrane elementy
gwarantują odpowiedni strumień świetlny przez
nawet 60.000h.

Mikro soczewki o średnicy zaledwie 10mm kierują
światło pod kątem 39°, zapewniając odpowiednie
oświetlenie powierzchni pod oprawą. Soczewka
w technologii TIR (total iner reflection) wykonana
jest z optycznego poliwęglanu.

Diody PowerLED z wysokim CRI90, moduły
zaprojektowane przez LABRA i dostosowane
do potrzeb serii PURA. Odpowiednio dobrane
chłodzenie zapewnia diodom długie
funkcjonowanie.
Korpus wykonany z cienkościennego profilu
aluminiowego — w najdłuższej wersji waży
zaledwie 0,65kg. Dzięki temu cała oprawa jest lekka nie tylko wizualnie. 16mm średnicy powoduje,
że oprawa mimo swoich rozmiarów nie dominuje
przestrzeni, w której jest stosowana.
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pura 16.19 ZW

Switch DIM

DALI2

PhaseCut

Czarny

Biały

Mixed

CRi90 2700K

CRi90 3000K

CRi90 4000K
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