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75 mm
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Luminous flux
3458 Lumen (Version 4000K CRI>80)

CRI
CRI>80 - CR>90

2700K

Indoor 350ºGreyWhite

3000K

Mains
dimmable

Local
dim

DALI
dim

Black

4000K

Ceiling 360º 10 mm

ø

20 Watt 30 Watt 200 cm 100 ~ 240 VAC 

1

IP20 780 gram

Colour & colour temperatures

Optics

Housing & finish

General specifications

Mounting options

Control options

19º 37º 63º

Surface mounted fixtures

> Jade B series   Surface mounted fixtures

Jade B series
20 & 30 Watt, rondom verstelbaar semi-opbouw armatuur
met bijzonder goede prijs / kwaliteitverhouding.  

Typische applicaties
Alle toepassingen waarbij een hoogwaardig opbouw armatuur 
is gewenst met een uitstekende kleurweergave in een 
fraaie design behuizing. De Jade B is voorzien van een M10 
draadeind bevestiging voor onder andere kabelgoot montage.

Grote keuze in LED Lichtbronnen
Keuze uit vele kleurtemperaturen.
Keuze uit CRI>80 en CRI>90.

Bijzonder efficiënt
Met een lumen/Watt verhouding van >121 bijzonder efficiënt. 
Afhankelijk van de uitvoering energielabel tot A++.

Diverse dim methodes 
Mains dim, DALI dim en Local dim middels het CLS Superior 
dim systeem.

Onderdeel van uitgebreide productfamilie 
Er zijn tientallen uitvoeringen van de Jade, waaronder ook
Tunable White en Colour mixing uitvoeringen. Voor elk 
lichtplan is er derhalve een perfecte mix te maken.

Jade B series
20 & 30 Watt, fully adjustable semi-surface mount fixture 
with an excellent price / quality ratio.

Typical Applications
All applications where a high-quality surface mount fixture 
is needed with excellent colour reproduction. The Jade B is 
fitted with a M10 thread stud for installation on a cable tray.

Large choice of LED light sources
Many colour temperatures available.
CRI>80 or CRI>90.

Very Energy efficient 
With a lumen/Watt ratio > 121 very efficient.
The Jade B offers an energy label of A+ or A++.

Several dimming methods
Mains dim, DALI dim and Local dim through the CLS Superior 
dimming system.

Part of a large product family
Dozens of different versions are available including a RGBW 
& Tunable White version. Basically, for every lighting plan the 
right combination can be made.
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