
Forgásszimmetrikus fényeloszlású lámpatestek. A RAIL 65517T jó
színvisszaadású, gazdaságos üzemű, 70 W-os nagynyomású fém-
halogénlámpával és elektronikus előtéttel működik, a A RAIL 65519T 
pedig GU10 fejű MR16-os hálózati feszültségű halogénlámpák, illetve 
LED-es fényforrások működtetésére alkalmas
A formatervezett, esztétikus, háromfázisú sínes adapterrel szerelt 
lámpatesttel kiválóan oldhatók meg a különböző kiemelő világítási 
feladatok. Széleskörű alkalmazási területeihez hozzátartoznak a 
dekoratív belsőterek, áruházak, kirakatok kiemelő világításai.
Az alumínium ötvözetből préselt, parabolatükörrel rendelkező lámpatest 
optikája billenthető és forgatható, ezáltal az igényelt megvilágítási hatás 
könnyen megvalósítható. 
A RAIL 65517T lámpatestek sugárzási szögét kiegészítő tükör, 
fényterelő vagy káprázás korlátozó segítségével lehet megváltoztatni. 
A lámpatesthez a Nordic Aluminium cég kiegészítő elemek széles 
választékával rendelkező sínjeit ajánljuk.

These are rotation symmetric light distribution luminaires.The RAIL 
65517T luminaires are intended for operating of economical 70W metal 
halide lamps of good colour rendition. They are equipped with electronic 
ballasts. The RAIL 65519T luminaires are intended for operating of 
GU10 cap MR16 mains voltage halogen lamps or LEDs. 
Containing a 3-phase lighting track adapter, these stylish aesthetic 
luminaires are ideal choice for different highlighting tasks. Their wide-
ranging applications include the illuminating of decorative indoor 
spaces, shop-windows and department stores. Featuring parabolic 
mirror, the luminaires are made from pressed aluminium alloy case. 
Their optics can be tilted and rotated therefore the appropriate
illuminating can easily be achieved. The beam spread of the RAIL 
65517T luminaire body can be modified by using a supplementary 
mirror, light buffles or glare control louvres.
For their mounting, lighting tracks manufactured by Nordic Aluminium 
are recommended, for which wide range of accessories are available.

RAIL 65517T  — 65519T

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

EEC* (mm) (kg)

RAIL 65517T/W/70 1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A G12 230xØ128x248 1.0 1-21-20-0013
1x50W hidegtükrös halogénlámpa v. LED/

RAIL 65519T/W dichroic mirror halogen lamp or LED A...C GU10 133x205 0,38 1-21-18-0063

Méretek /Dimensions

Mûszaki adatok /Technical Data Fényeloszlás /Luminous Intensity Distribution

Kiegészítôk RAIL 655417T/Accessories RAIL 655417T

Típus Tömeg Cikkszám 
Type Mass (kg) Product Code

0706/14 – 14°-os tükör/14° reflector 0.1 1-21-99-0005
0718/B – fényterelő/louvre 0.2 1-21-99-0007
0722/B – káprázáskorlátozó/
antiglare shield 0.2 1-21-99-0006

0718/B       0722/B

RAIL 65517T
RAIL 65519T

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

RAIL 65517T RAIL 65519T

230V IP20

G12 16 0.14816

GU10 24 0.0889,6LED

RAIL 65517T

RAIL 65519T

LED

RAIL 65517T – 65519T

sínre szerelhetõ lámpatestek mûködtetôvel
lighting track mounted luminaires with controlgear
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