Lighting

Zadora – liberdade
para criar
Zadora regulável
A Zadora é uma gama de luzes descendentes encastradas para lâmpadas de
halogéneo dicróicas MASTERLine 35 e 50 mm (com feixes de 8°, 24°, 36° e 60°) e
lâmpadas Twistline Alu. Está disponível nas versões fixas e reguláveis, sendo que as
últimas proporcionam uma variação de 30º a partir da vertical. As luzes
descendentes Zadora estão também disponíveis em versões de kits prontos a
instalar. A manutenção é facilitada através do acesso directo às lâmpadas.

Benefícios
• Iluminação de realce de halogéneo com a elevada potência das lâmpadas
dicróicas MASTERLine de 35 mm e 50 mm
• Iluminação descendente ajustável com larguras de feixe de 8°, 24°, 36° ou 60° e
orientação de 30° a partir da vertical, para criação exacta dos efeitos decorativos
ou de realce pretendidos
• Também disponível em versões de kits completos prontos a instalar

Características
• Disponível nas versões fixa e ajustável
• Lâmpadas dicróicas MASTERLine de 35 mm e 50 mm e lâmpadas Twistline Alu
• Vasta escolha de larguras de feixe
• Also available in complete, ready-to-install kit versions

Aplicação
• Retail
• Offices

Especificações
Tipo

QBD570

Fonte de luz

Halogéneo:
- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
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Zadora regulável

- 1 x Brilliantline Dichroic / GU4 / 20, 35 W

Material

Alumínio fundido em molde e aço

- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Instalação

Fixação por via de fixadores de mola

Ângulo do feixe de luz

MASTERLine 25º, 40º

Manutenção

Acesso directo à lâmpada

Lâmpada incluída

No (opcional)

Observações

Suporte (BR) instalado para garantir uma distância segura entre

Posição da lâmpada

Vertical

a luminária e o tecto

Transformador

Electrónico (ET)

Versões dedicadas prontas a instalar disponíveis (K), luz

Cor

Cinzento (GR)

descendente, lâmpada e transformador

Branco (WH)

Principais aplicações

Escritórios, lojas

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

Versions
Nastavitelné stropní svítidlo

Nastavitelné zápustné svítidlo

Zadora QBD570 s halogenovým

Zadora QBD570 s halogenovou

světelným zdrojem

žárovkou
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Zadora regulável

Aprovação e aplicação
Código de proteção mecânica contra

IK00

impactos
Código de proteção de entrada

IP20

Dados elétricos e de funcionamento
Tensão de entrada

12 V

Informações gerais
Classe de proteção IEC

Classe de
segurança III

Equipamento

-

Potência da lâmpada

45 W

Número de fontes de luz

1

Dados mecânicos e de revestimento
Order Code

Full Product Name

Cor

Order Code

Full Product Name

Cor

57328199

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH

WH

57331199

QBD570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

ALU
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