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Du sparer op til 30 minutters montagetid pr. downlight,
og du undgår omkostninger til afstandsholdere (ved
230V udgaven sparer du også transformatoren).

SL 1220
SL 1220 HV
SL 1220 BS
SL 1220 CH
SL 1220 MS

Mærkning og certificering
gældende for alle typer

De sidste bogstaver står for

EAN nummer
5704151001002
5704151002009
5704151003006
5704151004003

Se tekniske data på side 10

- UL Demko certificeret som en af de få downlights
i Skandinavien
Sådan tyder du vores
- Testet i henhold til EN60598-1 og EN60598-2-2
produktnavne
- - mærket,
kan monteres
direkte i isoleringen
D
IP20
GU10
Vi synes selv, det er så nemt – og det er det også for dig, - Brandtestet i henhold til BS476 del 21
- CE-mærket
når du lige har fået forklaret systemet.
- Der kan anvendes almindelige 70º kabler ved 12V
Se her:
- Der er mulighed for at anvende almindeligt 70º
Eksempel: SL 1220TIF-60 HV
kabel ved 230V
SL er ”fornavnet” på alle vore downlights
De næste to eller tre tal er spændingbetegnelsen (12V eller 230V).
Så kommer Wattagen, det kan være 20W - eller 11W for lavenergi.
De efterfølgende bogstaver og tal kan være – TI = Tilt (kipbar)
– TL = Twist Lock
– F = Firkantet
– D35 = Ø 35 mm
Efter bindestregen kan forekomme 2 tal, der angiver lampens højde i mm.

R

- Kan monteres direkte i isoleringen
- Opsættes nedefra i én arbejdsgang
- Bred kant som bedre dækker udskæringshullet
- Kan monteres i forskellige tykkelser loftsmateriale
- Ingen behov for afstandsholder
- Slisksystem letter montagen
- Fjederklemmer med mulighed for videresløjfning

- Godkendt til videresløjfning
- Der kan anvendes almindelige 70º kabler
- Der kan anvendes bøjelige flerleder-ledninger af
typen H05 (f.eks. PKA) i henhold til SB afsnit 6,
kap. 521.7 samt EM 17/03
- Lamperne leveres eksklusiv lyskilde

Å

Spar tid og omkostninger

- Beregnet til 12V / max 20W
- Kan anvendes til alle typer lyskilder
af typen 12V /20W med aluminiumsreflektor
- 3 fjederklemmer, som gør det muligt at videresløjfe
med op til et 3-leder kabel
-
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Særlige Scan Products fordele

Downlight 12V

U
D

Du kan montere downlight-produkter fra
Scan Products hurtigere og enklere end
andre gængse downlights på markedet

SL 1220-55
SL 1220-55 HV
SL 1220-55 BS
SL 1220-55 CH
SL 1220-55 MS

EAN nummer
5704151200283
5704151200290
5704151200306
5704151200313

Se tekniske data på side 10

SL 1220 TL (Twist Lock)
SL 1220TL HV
SL 1220TL BS
SL 1220TL CH
SL 1220TL MS

Lamperne fra Scan Products er brandtestet i henhold til
BS 476 del 21, der lever op til kravene i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 § 527.2 vedr. brandsikker
lukning af gennemføringer. I henhold til § 527.2 skal
installatøren ved gennembrud af bygningsbestanddele
genetablere den pågældende bygningsdel, således at
denne opretholder minimum samme brandklassificering
som før gennembruddet eller gennemføringen.

EAN nummer
5704151011001
5704151011018
5704151011025
5704151011032

Se tekniske data på side 10

SL 1220 TL-55 (Twist Lock)
SL 1220TL-55 HV
SL 1220TL-55 BS
SL 1220TL-55 CH
SL 1220TL-55 MS

– HV = Hvid (Ral 9010)
– BS = Børstet Stål
– CH = Chrom
– MS = Messing
– RF HV = Rustfri stål (hvid)
– RF BS = Rustfri stål (børstet stål)

EAN nummer
5704151200009
5704151200016
5704151200023
5704151200030

Se tekniske data på side 10

Se nærmere om tekniske data og montering på side 6
SL 1220 TLF-55 (Twist Lock, firkantet)
SL 1220TLF-55 HV
SL 1220TLF-55 BS
SL 1220TLF-55 CH
SL 1220TLF-55 MS

Scan Products nye modeller betegnet med -55 og -60
kan monteres under dampspærren afhængig af loftskonstruktionen
i henhold til de nye tiltag i bygningsreglementet.

EAN nummer
5704151200047
5704151200054
5704151200061
5704151200078

Se tekniske data på side 10

SL 1220 TI-60 (Tilt (kipbar 35°))
SL 1220TI-60 HV
SL 1220TI-60 BS
SL 1220TI-60 CH
SL 1220TI-60 MS

Loftisolering

EAN nummer
5704151200085
5704151200092
5704151200108
5704151200115

Se tekniske data på side 10

Ubrudt dampspærre

SL 1220 TIF-60 (Tilt, (kipbar 35°))
SL 1220TIF-60 HV
SL 1220TIF-60 BS
SL 1220TIF-60 CH
SL 1220TIF-60 MS
Pakning, der opfylder kravet til lufttæthed i.h.t. BBR
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Se tekniske data på side 10
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EAN nummer
5704151200122
5704151200139
5704151200146
5704151200153

Downlight i rustfri stål til udhæng

ScanBox

Ved anvendelse af downlighten i udhæng og hvor der
ikke forefindes isolering kan der anvendes en lyskilde
på max 35W.

ScanBox anvendes til montering af traditionelle downlights hvor der skal benyttes afstandsholdere.

Lampen er IP21 godkendt. Rustfri stål er af typen
AISI 316.
Der ydes 10 års garanti mod rustangreb på lampen.

SL 1220 TI-60RF
SL 1220 TI-60RF HV
SL 1220 TI-60RF BS

Bemærk: Der er ikke behov for at anvende ScanBox ved montering af Scan-Products SL-spots.

ScanBox
Låg til ScanBox, højde 0 mm
Låg til ScanBox, højde 20 mm
Låg til ScanBox, højde 40 mm
Låg til ScanBox, højde 50 mm
Magnetsæt

EAN nummer
5704151001668
5704151001682

Se tekniske data på side 10

Scanbox m. låg

SL 23020 TI-RF
SL 23020 TI-RF HV
SL 23020 TI-RF BS

EAN nummer
5704151001675
5704151001699

Magnetsæt

170 mm

ScanBox er godkendt til max 35 W og kan leveres med et smart magnetsøgesystem,
som gør det lettere og hurtigere for elektrikeren at finde midten af boxen.
ScanBoxen er endvidere godkendt af UL-Demko.

Se tekniske data på side 10
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5704151000005
5704151000029
5704151200320
5704151200337
5704151200344
5704151000012
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170 mm
200 mm
245 mm

