
Στενή δέσμη καθαρού
φωτός αλογόνου από
ανακλαστήρα χυτού
αλουμινίου
Aluline 37/56

Ο καυστήρας αλογόνου χαμηλής τάσης στον εξειδικευμένο καθρέπτη αλουμινίου αποτρέπει
τη μεταφορά θερμότητας με τον οπίσθιο φωτισμό. Κάλυκας μπαγιονέτ για ασφαλή στήριξη

Οφέλη
• Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για να εστιάσετε το φωτισμό στα αντικείμενά σας
• Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση
διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας

• Χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης λόγω των περισσότερων ωρών λειτουργίας

Χαρακτηριστικά
• Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)

• Η τεχνολογία χαμηλής πίεσης με γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV επιτρέπει τη
χρήση σε φωτιστικά χωρίς εμπρός κρύσταλλο

• Διχρωική επίστρωση
• Λειτουργία ανεξάρτητα από τη θέση
• Άμεση έναυση

Εφαρμογή
• Φωτισμός δέσμης για ανάδειξη και δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας σε
ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα
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Versions

LPPR HALUPAB 56mm R56 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων
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Product D (max) C (max)

Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/10X5F 58 mm 58 mm
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Accent Diagrams

Accent Diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/

10X5F

Aluline 37/56
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Beam Diagrams

Beam diagram - Alu 50W 12V R56 25D CL 1CT/

10X5F

Aluline 37/56
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