
Zadora – možnosti
bez hraníc
Zadora nastaviteľné

Vstavané svietidlá s priamym vyžarovaním Zadora sú určené pre dichroické

halogénové žiarovky MASTERLine 35 a 50 mm (s uhlami vyžarovania 8°, 24°, 36° a

60°) a pre žiarovky Twistline Alu. K dispozícii sú pevné a nastaviteľné verzie, ktoré

umožňujú natočenie od vertikály o 30°. Zadora je k dispozícii tiež v kit verzii

pripravenej na montáž. Údržba je jednoduchá cez priamy prístup k svetelnému

zdroju.

Výhody
• Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm

dichroic lamps

• Adjustable downlights with beam widths of 8°, 24°, 36° or 60° and 30° orientation

from the vertical to create exactly the right decorative or accent effects

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

Vlastnosti
• 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

Aplikácie
• Retail

• Offices

Špecifikácia

Typ QBD570 Svetelný zdroj Halogénové žiarovky:

- 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

Uhol vyžarovania

svetelného zdroja

MASTERLine 25º, 40º

Vrátane zdroja Nie (voliteľný)

Poloha zdroja Vertikálna

Transformátor Elektronický (ET)

Farba Sivá (GR)

Biela (WH)

Čierna (BK)

Antracitová (ANT)

Hliníková (ALU)

Matná strieborná (MAT)

Chrómová (CR)

Zlatá (GO)

Materiál Odliatok hliníka a oceľ

Montáž Uchytenie pružnými svorkami

Údržba Priamy prístup k svetelnému zdroju

Poznámky Konzola (BR) zaisťuje bezpečnú vzdialenosť medzi svietidlom a

stropom

K dispozícii verzia pripravená na montáž (K) - obsahuje

svietidlo, svetelný zdroj a transformátor triedy 1 a 2

Hlavné aplikácie Kancelárske priestory, maloobchodné predajne

Versions

Nastavitelné zápustné svítidlo

Zadora QBD570 s halogenovou

žárovkou

Zadora nastaviteľné
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