
Zadora LED –
libertatea de a crea
Zadora LED

Zadora LED este o gamă de aparate de iluminat orientate în jos încastrate, reglabile

pentru lămpi MASTERLEDspot. Acestea sunt oferite sub formă de SET pregătit de

instalare, incluzând lampa MASTERLEDspot MV. MASTER LEDspot asigură economii

uriaşe de energie şi reduce la minimum costul de întreţinere fără a compromite

luminozitatea, permiţând proprietarilor să obţină o amortizare a investiţiei în interval

de un an. Versiunea reglabilă oferă 30º orientare din poziţia verticală. Ambele lămpi

furnizează un flux echivalent cu cel al unei lămpi cu halogen de 50 W. AParatele de

iluminat orientate în jos Zadora LED sunt disponibile în finisaje de culori diferite.

Întreţinerea este uşoară, deoarece lampa poate fi accesată direct.

Beneficii
• Cea mai uşoară şi mai rapidă modalitate de a trece de la aparatele de iluminat cu

halogen la cele cu LED

• Reducerea costurilor de exploatare cu până la 85 % şi durată de viaţă de 15 ori mai

mare în comparaţie cu corpurile de iluminat cu halogen

• Acces direct la lampă pentru întreţinere facilă

Caracteristici
• Integrează cea mai recentă tehnologie LED

• Disponibil în finisaje diferite

• Compatibilitate îmbunătăţită cu dimmere

Cerere
• Industria hotelieră

• Magazine

• Birouri

Specificaţii
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Tipul RS049B

Sursă de lumină Modul LED substituibil

Puterea 3,5 sau 4,3 W

Unghi de distribuţie

luminoasă

40º

Fluxul luminos 260 lm (3,5 W)

365 lm (4,3 W)

Temperatura de culoare

corelată

2.700, 3.000 şi 4.000 K

Viaţă utilă medie

L70B50

35.000 de ore

Viaţă utilă medie

L80B50

25.000 de ore

Viaţă utilă medie

L90B50

15.000 de ore

Temperatură

ambientală medie

+25 ºC

Intervalul temperaturii

de funcţionare

- 20 până la + 45 ºC

Balast Încorporat

Tensiune reţea 230 sau 240 V/50 – 60 Hz

Reglare a intensităţii

luminoase

Compatibil cu majoritatea reostatelor cu întrerupere de fază,

„leading edge” şi „trailing edge” disponibile în comerţ

Materialul Policarbonat

Culoarea Alb (WH) şi aluminiu (ALU)

Conectare Conector push-in sau cu eliberare a tragerii

Întreţinerea Înlocuirea lămpii este posibilă

Montaj Fixare prin cleme cu arc

Direct pe tavan: placă cu punct de conectare (BA)

Nu este posibilă alimentarea din corp în corp

Versions

Zadora LED
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