Lighting

Zadora – liberdade de
criação
Zadora, fixed
Zadora é uma gama de iluminação descendente encastrada para as lâmpadas de
halogéneo dicróicas MASTERLine de 35 e 50 mm (com feixes de 8°, 24°, 36° e 60°) e
para as lâmpadas Twistline Alu. Está disponível em versões fixas e ajustáveis, em
que as últimas proporcionam uma orientação de 30° a partir da vertical. A
iluminação descendente Zadora está igualmente disponível em versões de kits
prontos a instalar. A manutenção é fácil devido ao acesso directo à lâmpada.

Benefícios
• Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm
dichroic lamps
• Iluminação descendente fica com larguras de feixe de 8°, 24°, 36° ou 60°, para
criação exacta dos efeitos decorativos ou de realce pretendidos
• Also available in complete, ready-to-install kit versions

Características
• Available in fixed and adjustable versions
• MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
• Wide choice of beam widths

Aplicação
• Office
• Retail

Especificações
Type

QBS570
QBW163

Light source

Halogen:
- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
- 1 x Dichro Steard Pro / GU4 / 35 W
- 1 x Capsuleline / G4 / 20 W
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Zadora, fixed

- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Material

Alumínio fundido em molde e aço

Lamp beam angle

MASTERLine 25º, 40º

Installation

Fixation by means of spring fasteners

Lamp included

No

Maintenance

Direct lamp access

Lamp position

Vertical

Remarks

Suporte (BR) instalado para assegurar uma distância segura

Transformer

Electronic (ET)

entre a luminária e o tecto

Suspensão/montagem

Suporte (BR)

Disponíveis versões dedicadas prontas a instalar (K),

Color

Grey (GR)

iluminação descendente, lâmpada e transformador electrónico

White (WH)

Main applications

Escritório, revenda

Preto (BK)
Antracite (ANT)
Alumínio (ALU)
Acabamento mate (MAT)
Cromado (CR)
Rosa (PK)
Dourado (GO)

Versions
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Zadora, fixed

Dados mecânicos e de revestimento

Condições de aplicação
Adequado para uma comutação

Não aplicável

aleatória

Aprovação e aplicação
Código de proteção de entrada

IP20

Order Code

Full Product Name

Cor

57320599

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

WH

57321299

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR

CR

57323699

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

ALU

57325099

QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT

MAT

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

12 V

Informações gerais
Casquilho

GU5.3

Marca CE

CE

Classe de proteção IEC

Classe de
segurança II

Marca ENEC

Não

Marca de inflamabilidade

F

Equipamento

-

Teste de resistência do cabo

Temperatura 850
°C, duração 5 s

Pacote combinado

K

Código da família das lâmpadas

HAL-MR50

Potência da lâmpada

45 W

Número de fontes de luz

1
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