
Zadora LED – frihed
til at skabe
Zadora LED

Zadora LED er et sortiment af indbyggede, justerbare downlights til MASTER

LEDspot-lyskilder. De leveres i et installationsklart sæt, hvor der medfølger en

MASTER LEDspot MV-lyskilde. Den giver store energibesparelser og minimerer

vedligeholdelsesomkostningerne, uden at det går ud over lysstyrken. Så ejere kan se

frem til, at investeringen er tjent hjem inden for et år. Den justerbare version kan

vippes 30º og begge lyskilder giver strøm, der svarer til den fra en 50 W-

halogenlampe. Zadora LED downlights fås i forskellige farver og de er nemme at

vedligeholde, da der er direkte adgang til lyskilden.

Fordele
• Den nemmeste og billigste måde at gå fra armatur til LED-armatur

• Reducerer driftsomkostningerne med energibesparelser på 85 % og 15 gange

længere levetid sammenlignet med standard halogenbaserede armaturer

• Direkte adgang til lyskilden gør vedligeholdelse let

Funktioner
• Anvender den nyeste LED-teknologi

• Fås i forskellige udførelser

• Forbedret kompatibilitet med lysdæmper

Anvendelsesområder
• Hotel- og restaurationsbranchen

• Butikker

• Kontorer
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Målskitse

Oplysninger om produktet

Philips Ledinaire Zadora spot DT01 Philips Ledinaire Zadora spot

DT02
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Generelle oplysninger

Forkobling -

Udskiftelig lyskilde Ja

 
Lysteknisk

Optiktype Spredningsvinkel

på 40°

 
Drift og el

Indgangsspænding 220 til 240 V

 
Temperatur

Omgivende temperaturområde -20 til +45 °C

 
Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

 
Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

Beskyttelsesklasse IEC Sikkerhedsklasse

II

Kode for mekanisk stødbeskyttelse IK02

Kode for indtrængningsbeskyttelse IP20

 
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance +/-10%

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code Full Product Name Indledende 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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