
A DISPLAY 51070 és 51150 típusú, álmennyezetbe építhető, 
billenthető, elektronikus előtéttel szerelt mélysugárzók a jó szín-
visszaadású, gazdaságos üzemű nagynyomású fémhalogénlámpákkal 
működtethetők. 
A billenthető vályús parabolatükör nagy intenzitású fénynyalábot állít 
elő, amely kiválóan alkalmas reprezentatív belső terek kiemelő és 
általános világítására.
Az acél lámpatestháztól külön elhelyezett elektronikus előtét az 
alkalmazott 130 Hz feletti frekvenciájú táplálás következtében villogás-
mentes fényt állít elő, fázisjavító kondenzátorra nincs szükség, és a 
lámpatest egyenárammal is működtethető. A szerelés megkönnyítésére 
a működtető egységet átmenő vezetékezésre előkészített állapotban 
szállítjuk. Az elektronikus előtét révén a meleg fényforrások a 
szokásosnál rövidebb idő alatt újragyújthatók.

Tiltable downlighters equipped with electronic ballast intended for 
recessing into suspended ceilings, for operating of economical metal 
halide lamps of good colour rendition. 
The tiltable trough parabolic mirror produces high intensity light beams, 
which is ideal for highlighting and general lighting of representative 
indoor spaces. 
Due to its supplying of higher than 130Hz frequency, the electronic
ballast mounted separately from the steel luminaire body gives flicker-
free light. Phase correction capacitors are not needed and the 
luminaires can be operated also by direct current. To make the 
mounting easier, the control gears are prepared for passing through 
wiring. Owing to the electronic ballast, the hot light sources can be re-
ignited within a shorter time than usual.

DISPLAY 51070 — 51150

A fényforrás nem tartozéka a lámpatestnek.
Light sources not included.

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data

Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

Mûködtetô egység/Controlgear

Rx7s
230V IP20

130mm215x130mm 12 0.09719.92

DISPLAY 51150/W/1/E

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes

Típus Fényforrás Energiahhatékony- Fej Méretek Tömeg Termékkód
Type Light Source aági osztály* Cap Dimensions Mass Product Code

EEC* (mm) (kg)

DISPLAY 51070/W/1/E 1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A Rx7s 228x145x122 1.66 1-13-13-0017
DISPLAY 51150/W/1/E 1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A Rx7s 228x145x122 1.88 1-13-13-0018

130mm215x130mm 12 0.09722.56

DISPLAY 51070/W/1/E

DISPLAY 51150/W/1/E

DISPLAY 51070 – 51150

álmennyezeti lámpatestek mûködtetôvel 
recessed luminaires with controlgear
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