
De Ocab Mini is een compacte downlight die ideaal is voor gangen, 
toiletten en plaatsen met minder ruimte boven het (systeem)plafond. 
Het armatuur heeft een brede lichtbundel en is uitermate effi  ciënt, mede 
dankzij de Miro 8 optiek. Miro 8 staat voor 99.85% zuiver aluminium. Deze 
optiek zorgt voor een nihil lichtverlies bij het geleiden van de lichtbundel. 

Veel van de huidige downlights op de markt zijn voorzien van een 
diff user, geen optiek. Dit zorgt voor een lichtverlies van gemiddeld 30%. 
Dat gaat weer ten koste van de effi  ciëntie (er is sprake van een lagere 
lumen/Watt verhouding). Daarom kiezen wij er voor om optieken van de 
hoogste kwaliteit toe te passen in onze Mini. 

Ocab armaturen staan voor kwaliteit en duurzaamheid. De lamp moet 
zichzelf over de jaren ruim terugverdienen. Aangezien onze Mini’s jaren 
meegaan, hebben we ze voorzien van een speciale zijschuif-montage. 
De meeste downlights zijn voorzien van veren, die naar verloop van tijd 
lam worden. De downlight gaat dan kieren. Met onze zijschuifjes zal de 
lamp gegarandeerd niet gaan kieren. U bent voor jaren verzekerd van 
topkwaliteit. 

LED

IDEAAL VOOR GANGEN EN TOILETTEN FOTOMETRISCHE GEGEVENS

IP20

SYSTEEM

Diameter bus: 139 mm
Diameter ring: 177 mm
Inbouwhoogte: 110 mm

15 - 16 cm 

AFMETINGEN ARMATUUR

GATMAAT

OCAB MINI
DOWNLIGHT

Fixed Output
of DALI

>60.000 uur
bij L80B10

PowerFactor
>0.9

Philips
Fortimo

Zandstraal Hoogglans

SimpleSet
ready

5 jaar
garantie

Philips
Xitanium

L100/CLO
optioneel

KLEUR ARMATUUR

RAL 9016 (WIT)

EXTRA OPTIE

IP54 voor in douches 
of onder luifels



Vroeg of laat worden alle veren lam. Het armatuur gaat kieren en 
doorhangen. Led armaturen zijn gemaakt om jaren mee te gaan, dus waarom 

de ophanging niet? Switchtron heeft een speciaal systeem ontwikkeld om 
dat tegen te gaan.

De opties onder de bolletjes zijn in te vullen op de plaatsen in de tabel. Toevoegingen tellen als extra's achter de code.

Kleur armatuur Optiek Driver Toevoegingen

Wit (RAL 9016) W Optiek Zandstraal OZS Fixed - 50.000 u F5 Nood unit NOOD

Optiek Hoogglans OHG DALI - 50.000 u D5 IP54 uitvoering IP54

Built-in - 50.000 u B5

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

In de tabel staat de maximale output per armatuurtype. Er kunnen naar wens altijd lagere lichtopbrengsten ingesteld worden.

UITVOERINGEN

KLEMMEN IN PLAATS VAN VEREN
TEGEN DOORHANGEN ARMATUUR

CODE

OC DL MI D177 011 830

OC DL MI D177 011 840

OC DL MI D177 020 830

OC DL MI D177 020 840

Gatmaat plafond Lumen Lichtkleur

15 cm tot 16 cm 1.100 830

15 cm tot 16 cm 1.100 840

15 cm tot 16 cm 2.000 830

15 cm tot 16 cm 2.000 840

Watt LM/W

9,5 115

8,6 127

17,7 113

16,0 125

CRI Kelvin

>80 3000

>80 4000

>80 3000

>80 4000


