
LENNOX 6060 PIR AA

Teknisk beskrivning
Kapslingsklass: IP21 över IP44 under.

Montage: För infällande i profiltak  

CCT: 3000 K

Ra >80

Stomme: Pulverlackerad plåt.

Kupa: Opal akryl

Anslutning: 220-240V Klass 1, levereras med 

sladd & stickpropp.

Armatur för infällning i profiltak med kupa av blank PMMA-akryl. Stomme av pulverlackerad plåt i

RAL9016. Förutseende belysning med ActiveAhead. Med bluetooth mesh integrerat i detta system

blir installationen aldrig enklare än så här. Endast nätspänning till armaturen, inga styrkablar eller

programmering behövs. Så snart armaturerna är satt i drift börjar de lära sig nya mönster och tänder

upp belysningen i förväg och ligger alltid steget före så man slipper komma fram till ett mörkt rum.

ActiveAhead lär sig kontinuerligt nya mönster så inga anpassning behöver göras. Dock kan

finjusteringar och ytterligare anpassningar göras via appen för ActiveAhead. PIR sensorn i armaturen

har även integrerad dagsljusreglering vilket ökar ljuskomforten samt sparar energi och ger därmed en

lägre totalkostnad. ActiveAhead lär sig hela tiden nya mönster och anpassar sin aktivitet efter hur

människor rör sig i lokalen.

PIR AA
Armatur med självlärande system och mycket enkel installation. Självlärande system som startar

direkt då anläggningen är satt i drift och lär sig hela tiden nya mönster där det förutser vilka

armaturer som behöver tändas upp. Ingen programmering behövs men möjlighet till finjustering kan

göras via app.

Modeller

E-nr. Modell Effekt Ljusflöde Färgtemp. Ø [mm] Energiklass*

75 065 22 Lennox 6060 PIR AA 22 W 2228 lm 3000 K 595 D

75 065 23 Lennox 6060 PIR AA 27 W 2644 lm 3000 K 595 D

75 065 24 Lennox 6060 PIR AA 32 W 3241 lm 3000 K 595 D
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Förinställda värden
o Ljusnivåer vid olika intervall

• Närvaro: 85 %
• Lågnivå/besparing: 20 %
• Minimum: 0 %

o Fördröjning närvaro: 4 min
o Fördröjning lågnivå: 5 min
o Ramp upp tid: 1 s
o Ramp ned tid: 60 s

*Produkten innehåller ljuskällor

med energieffektivitetsklass

D (3000 K), C (4000 K).

IP21/44
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Demontering och återvinning

Metall

Elektronik

Hårdplast

T10

IP21/44

Reparation

Byte av ljuskälla och

drivdon skall endast

utföras av kvalificerade

personer!

LENNOX 6060 PIR AA


