
A CANTO 3 szélesen sugárzó lámpatestek a jó színvisszaadású, 
gazdaságos üzemű, nagynyomású, 70, illetve 150 W-os fémhalogén-
lámpákkal, elektronikus előtétekkel üzemeltethetők.
A háromfázisú sínes adapterrel szerelt változatokkal kiválóan oldhatók 
meg a különböző kiemelő világítási feladatok. Széleskörű alkalmazási 
területeikhez hozzátartoznak a dekoratív belsőterek, áruházak kirakatok 
kiemelő világításai.
Az alumínium ötvözetből préselt házba szerelt, szimmetrikus, vályús 
parabolatükörrel rendelkező lámpatest billenthető és forgatható, ezáltal 
az igényelt megvilágítási hatás könnyen megvalósítható. A háromfázisú
sínes adapterrel szerelt lámpatesthez a Nordic Aluminium cég sínjeit 
ajánljuk, amelyekhez a kiegészítő elemek széles választéka is kapható.

The wide beam CANTO 3 luminaires are intended for operating of 
economical 70W or 150W metal halide lamps of good colour rendition. 
They are equipped with electronic ballasts. 
Containing a 3-phase lighting track adapter they are ideal for different 
highlighting tasks. Their wide-ranging applications include the 
illuminating of decorative indoor spaces, shop-windows and department 
stores. 
Featuring parabolic trough mirror and pressed aluminium alloy case, the 
luminaires can be tilted and rotated therefore the appropriate 
illuminating can easily be achieved. For their mounting, lighting tracks 
manufactured by Nordic Aluminium are recommended, for which wide
range of accessories are available. 

CANTO 3 

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes
/E = elektronikus elõtéttel szerelt típus/equipped with electronic ballast

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

EEC* (mm) (kg)

CANTO 3/70E adapter 1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A Rx7s 245x190x110 2.7 1-21-20-0014
CANTO 3/150E adapter 1x150W fémhalogénlámpa /MH lamp A+ A Rx7s 245x190x110 2.8 1-21-20-0015

Méretek /Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data Fényeloszlás /Luminous Intensity Distribution

Rx7s
230V IP20

1 0.00553.2

CANTO 3
sínre szerelhető lámpatestek mûködtetôvel

lighting track mounted luminaires with controlgear
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