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Elegance track light

VOLTRON® ELEGANCE 3-fasige TRACK light is hoge subtiliteit 

en kwaliteit in één design. De armatuur is opgebouwd volgens 

het circulaire principe: snelle vervangbaarheid van voeding en 

lichtbron. Beschikbaar in 3 vermogens nl. 10W, 25W of 35W en 

2 stralingshoeken nl 36° of 60°. Behuizing in ALU zwart of wit 

(AkzoNobel lak) met een hoog efficiënte dunne koelvinnenstructuur 

voor versnelde afkoeling van de CITIZEN COB. Door zijn flexibele 

verstelbaarheid (360°/90°) zowel inzetbaar voor plafond- als 

wandmontages. De module : Wit - 25W - 2008Lm - IP20 - 2700K 

- lens 36° - L80 >40.000u - CRI >90 - Inclusief FlickrFree dimbare 

driver - 3 jaar garantie. Optioneel te voorzien met honinggraat 

(vermijd directe inkijk) en/of gouden binnenring (vervangbaar)

ELEG-25W-2700K-W-W-36

25W 20 2008Lm 36°
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Productnummer Barcode Lichtkleur(CCT) IP waarde Led chip
ELEG-25W-2700K-
W-W-36 LH-1539 2700 20 CITIZEN COB

Aantal LED Wattage Lengte Diameter Afwerkingskleur

1 25W 25CM 6CM Wit

CRI Ra Lxx @Ta=25°C UGR MacAdam Lumen

>90 L80>40.000 <19 3 2008Lm

Spreidingshoek Kantelbaar Dimbaar Driver ingesloten Constante stroom

36° 90° V V V

Verpakt per

1

Technische gegevens

Bestektekst*
Professionele TRACK LED-armatuur voor montage op 3-fasige Nordic Global Pro rail of gelijkaardig. Wit gelakte ALU-behuizing (lak van het 

merk AkzoNobel) hoog efficiënte dunne koelvinnenstructuur voor een versnelde afkoeling van de leds. De lichtbronnen zijn vervangbaar. 

Voor iedere lichtbron zit een lens die eveneens vervangbaar is. Armatuur is steeds incluis driver. De driver is flikkervrij wat het lichtcomfort 

vergroot. Binnenring kan vervangen worden door een goudkleurige als optie. Voor een zachtere lichtuitstraling kan er een optionele 

honeycomb filter geplaatst worden. Licht is 360° horizontaal richtbaar (komt met een meetring met aanduidingen) en 90° verticaal 

instelbaar (iedere klik is 15°) met het unieke klik systeem. Lichtbron is een COB met een lichtopbrengst van 2008lm bij 25W. Lichtkleur 

2700K. IP20 klasse. Uitermate geschikt voor verlichting van winkels, showrooms, kantoren, woningen. Met een CRI waarde >90. Voorzien van 

foto metrisch rapport en IES file voor uitwerking in DIALux.

* Beschikbaar op de website
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*LH-1539*
Product barcodeDirecte link website

Fotometrische curve

Extra info
Alle informatie, bestekteksten, foto’s, technische tekeningen, aansluitschema’s, fotometrische .LDT files,  vindt u terug via deze klikbare  

directe link  : https://www.voltron.be/product/NL/73/1539/Elegance_track_light--ELEG-25W-2700K-W-W-36  

of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en  
internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group.  
Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid 
en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder  
uitdrukkelijke toestemming.

Toepassingen
Winkels / musea / kantoren / woningen


