
Zadora LED – frihet
att skapa
Zadora LED

Zadora LED är en serie infällda och justerbara downlights för MASTER LED-spots

och kan även fås i kit-version med MASTER LEDspot MV inkluderad. MASTER

LEDspot-lamporna ger stora energibesparingar och minimerar

underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrkan, så användaren kan

tjäna in kostnaden inom ett år. Det justerbara utförandet kan vinklas 30° vertikalt.

Båda lamporna ger ett ljusflöde som motsvarar en 50 W halogenlampa. Våra Zadora

LED-downlights finns med ytbehandling i flera olika färger. Underhållet är enkelt

eftersom det går att komma åt lampan direkt.

Fördelar
• Den snabbaste och enklaste lösningen för att uppgradera från halogen till LED

• Minskar driftkostnaderna med en energibesparing på 85 % och femton gånger

längre livslängd jämfört med vanliga halogenbaserade armaturer

• Direkt åtkomst till lampa för enkelt underhåll

Funktioner
• Innehåller den senaste LED-tekniken

• Finns i olika utföranden

• Förbättrad dimmerkompatibilitet

Användning
• Hotell och restaurang

• Butiker

• Kontor
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Måttskiss

Produktinformation

Philips Ledinaire Zadora spot DT01 Philips Ledinaire Zadora spot

DT02

Allmän information

Driftdon -

Utbytbar ljuskälla Ja

 
Ljusteknik

Optiktyp 40°

spridningsvinkel

 
Drift och elektricitet

Ingångsspänning 220–240 V

 
Temperatur

Omgivningstemperatur –20 till +45 °C

 
Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

 
Användning och godkännande

CE-märkning Ja

Skyddsklass IEC Säkerhetsklass II

Skyddskod för mekanisk påverkan IK02

Kod för kapslingsklass IP20

 
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde +/-10%

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code Full Product Name Initial kromaticitet

07012399 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07013099 RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W (0.38, 0.37) SDCM <5

07014799 RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07015499 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W (0.43, 0.40) SDCM <5

07016199 RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W (0.43, 0.40) SDCM <5
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