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The Frameless

VOLTRON® The Frameless > toebehoren : LED voeding van het 

merk MeanWell. Class II, met een efficiëntie van 90%. Constante 

stroom 1050mA - 50W - IP40 - 3 jaar garantie - RF dimbaar (met 

VOLTRON® DIM-ST, DIM-10Z of DIM-MINI). In combinatie met 

The Frameless. OPMERKING : dipswitch op de voeding met gezet 

worden op 1000mA.

TFHFR-50W-1050-ABDIM

40 1000mA50W 3
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Productnummer Barcode IP waarde Voltage Wattage
TFH-
FR-50W-1050-AB-
DIM

LH-1416 40 1000mA 50W

Lengte Breedte Hoogte Constante voltage Constante stroom

20CM 6,8CM 2,3CM - V

Verpakt per Volle verpakking

1 32

Technische gegevens

Bestektekst*
Led voeding met ingebouwde RF dimmer. Kan enkel gedimd worden met de bijhorende afstandsbedieningen (productnummer : DIM-ST, 

DIM-MINI, DIM-10S) Of via een druk dimmer. Vermogen : 50W - garantie 3 jaar 

* Beschikbaar op de website
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*LH-1416*
Product barcodeDirecte link website

Extra info
Alle informatie, bestekteksten, foto’s, technische tekeningen, aansluitschema’s, fotometrische .LDT files,  vindt u terug via deze klikbare  

directe link  : https://www.voltron.be/product/NL/66/1416/The_Frameless--TFHFR-50W-1050-ABDIM  

of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en  
internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group.  
Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid 
en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder  
uitdrukkelijke toestemming.

Toepassingen
LED voeding uitsluitend gebruiken voor The Frameless panels.


