
Zadora – libertate de
proiectare
Zadora ajustabil

Zadora este o gamă de corpuri de iluminat ajustabile, cu distribuţie inferioară, pentru

lămpi cu halogen dicroice MASTERLine 35 şi 50 mm (cu fascicule de 8°, 24°, 36° şi

60°) şi lămpi Twistline Alu. Sunt disponibile cu următoarele finisaje: crom, auriu,

negru satinat, gri metalizat şi negru nichel. Este disponibilă în versiuni fixe şi

ajustabile, cea mai nouă oferind o orientare de 30° faţă de poziţia verticală. Corpurile

de iluminat Zadora sunt disponibile şi sub formă de kit-uri gata de instalare (corp de

iluminat, lampă, transformator), cu lămpi MASTERline 12V-50W, din clasele

electromagnetice I şi II şi clasa HF II. Este disponibil şi un kit pentru versiunea

TWISTline alimentat la 220V. Kiturile sunt disponibile cu următoarele finisaje: alb,

crom, auriu şi aluminiu. Întreţinerea este facilitată prin accesul direct la lampă.

Beneficii
• 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

Caracteristici
• 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

Cerere
• Retail

• Offices

Specificaţii
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Tip QBD570

Sursă de lumină Halogen:

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

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

- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W

Unghiul de distribuţie a

fluxului luminos

MASTERLine 25º, 40º

Bec inclus Nu (opţional)

Poziţie lampă Verticală:

Transformator Electronic (ET)

Culoare Gri (GR)

Alb (WH)

Negru (BK)

Antracit (ANT)

Aluminiu (ALU)

Finisare mată (MAT)

Crom (CR)

Auriu (GO)

Material Aluminiu şi oţel turnat sub presiune

Instalare Fixare cu ajutorul suporturilor cu arc

Întreţinere Acces direct la lampă

Remarci Suport (BR) instalat pentru a asigura o distanţă sigură între

corpul de iluminat şi tavan

Versiuni speciale gata de instalat disponibile (K), spoturi, lămpi

şi transformatoare în Clasele I şi II

Aplicaţii principale Birouri, magazine

Versions

Nastavitelné zápustné svítidlo

Zadora QBD570 s halogenovou

žárovkou

Zadora ajustabil
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