
VT-4625 T, VT-4930 T

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni (l. a táblázatot) / This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes (see table below)
*A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire..

Típus Fényforrás Energiahatékony- Méretek Termékkód
Type Light Source sági osztály* Dimensions (mm) Product Code

EEC* A x B

VT-4625 T (1087) 25W/90-240V 4,500K 1,500-1,750lm 34° CRI > 80 A Ø240x300 1-21-21-0017
VT-4930 T (1058) 30W/100-264V 4,500K 2,100lm 60° CRI > 80 A 171x237 1-21-21-0012
VT-4930 T (1029) 30W/100-264V 6,000K 2,100lm 60° CRI > 80 A 171x237 1-21-21-0011

Mûszaki adatok/Technical Data

LED
A 3-fázisú adapterrel ellátott VT-4625 T és VT-4930 T a legkorszerűbb 
LED-technológiával készült sínes lámpatest. Kiváló teljesítőképessé-
gük, hosszú élettartamuk és nagy fényáramuk okán alkalmasak a 
halogénlámpás és nagyintenzitású kisülőlámpás változatok kiváltására 
– akár 80% energiamegtakarítás mellett is.
●Környezetbarát kivitel: nem tartalmaz ólmot és higanyt
●Fényüknek nincs UV- és IR-komponense
●Rugalmas, állítható, kompakt konstrukció
●Egyenletes megvilágítás, megjelenésük emeli a helyiségek esztétikai 
arculatát
Alkalmazási területeik: bemutatótermek, szupermarketek, üzletek,
szállodák, nappali szobák, múzeumok stb. megvilágítása.

The VT-4625 T and VT-4930 T track lighting luminaires are made with 
the most advanced LED technology and. equipped with 3-circuit 
adapters. Due to heir excellent performance, long life and high output, 
they are suitable for replacing of the usual halogen and HID lamp 
solutions – even in up to 80% energy savings.
●Environment-friendly construction, they contain no lead or mercury
●Their light has no UV or IR component
●Flexible, adjustable, compact design
●Uniform illumination, their shape and form enhance the aesthetic
appearance of spaces
Applications: illuminating of showrooms, supermarkets, shops, hotels, 
living rooms, museums, etc.
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