
Zadora – az alkotás
szabadsága
Zadora állítható

A Zadora egy süllyesztett mélysugárzócsalád MASTERLine 35 és 50 mm átmérőjű

dikroikus halogén fényforrásokhoz (8°, 24°, 36° és 60° sugárzási szöggel) és Twistline

Alu lámpákhoz. Rögzített vagy állítható változatokban érhető el, ez utóbbi 30°-os

döntési szöget tesz lehetővé a függőleges síktól. A Zadora mélysugárzók

felszerelésre kész KIT változatokban is elérhetők. A karbantartás során a fényforrás

közvetlenül hozzáférhető.

Előnyök
• Halogén kiemelő világítás a MASTERLine 35 és 50mm hidegtükrös halogén

teljesítményével

• Állítható mélysugárzó 8°, 24°, 36° vagy 60° sugárzási szöggel és 30° állíthatósággal

a függőlegestől a tökéletes dekoratív és kiemelő hatásokért

• Felszerelésre kész változatban (KIT) is elérhető

Szolgáltatások
• Available in fixed and adjustable versions

• MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps

• Wide choice of beam widths

• Also available in complete, ready-to-install kit versions

Alkalmazás
• Retail

• Offices

termékjellemzők

Típus QBD570 Fényforrás Halogén:

- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W

- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W
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- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Sugárzási szög MASTERLine 25º, 40º

A fényforrást

tartalmazza

Nem (opcionális)

Fényforrás helyzete Függőleges

Transzformátor Elektronikus (ET)

Szín Szürke (GR)

Fehér (WH)

Fekete (BK)

Antracit (ANT)

Alumínium (ALU)

Matt (MAT)

Króm (CR)

Arany (GO)

Anyag Öntött alumínium és acél

Felszerelés Rögzítés rugós gyorsrögzítőkkel

Karbantartás Közvetlen hozzáférés a fényforráshoz

Megjegyzés Szerelőelem (BR) biztosítja a szükséges távolságot a lámpatest

és a mennyezet között

Speciális felszerelésre kész KIT (K) változatok elérhetők:

mélysugárzó, fényforrás és transzformátor I. vagy II.

érintésvédelmi osztály

Fő alkalmazások Irodák, kiskereskedelem

Versions

Nastavitelné zápustné svítidlo

Zadora QBD570 s halogenovou

žárovkou

Zadora állítható
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