
A kétféle teljesítményben készülő ZUZANA fényvetők felületek egyen-
letes fényárvilágítására használhatók. Alkalmasak többek között kisebb 
sportcsarnokok, kiállítási standok, raktárcsarnokok, reklámfelületek 
világítására. Ezenkívül a víz és por behatolása elleni magas védett-
ségük következtében külső téren is kiválóan alkalmazhatók, pl. épület-
részletek, szobrok díszvilágítására, reklámtáblák, vagy bármilyen 
szabad terület, parkoló, gyár- vagy mezőgazdasági telep világítására.
A kisméretű lámpatestek szerelvényháza préselt alumínium öntvényből 
készül. A szerelvényházban helyezkednek el a nagy hőállóságú, 
hőbiztosítóval szerelt induktív előtétek. 
Galvanizált acélból készült, állítható tartókengyel segítségével szerel-
hetők fel, lehetővé téve a fénysugárzás irányának pontos beállítását. A 
lámpatestházat edzett biztonsági síküveg zárja le. Az alumínium tükör 
aszimmetrikus fényeloszlású. 

The ZUZANA floodlighting luminaires are available in two power 
versions and intended for uniform floodlighting of large surfaces. They 
are suitable for illumination of small sports halls, exhibition booths, 
warehouses, signage elements or illumination of any open spaces in 
parking lots, industrial or agricultural facilities. 
The gear box of these compact luminaires is made from die-cast 
aluminium. The high heat-resistance inductive ballasts equipped with 
thermal protection can be found in the gear box. 
The luminaires can be mounted with a galvanized steel holding bracket, 
which makes possible the light beam to be directed properly. The body 
is covered with a toughened safety glass plate. The aluminium refractor 
features asymmetrical light distribution.

ZUZANA 

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data
Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

Rx7s

230V IP65

1m

4 0.04015.7

4 0.04018.8

ZUZANA 70

ZUZANA 150

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes
**tartókengyellel együtt mérve/measured with holding bracket together

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

EEC* (mm) (kg)

ZUZANA 70 1x70W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A Rx7s 406**x230x125 3.76 1-29-15-0093
ZUZANA 150 1x150W fémhalogénlámpa/MH lamp A+ A Rx7s 406**x230x125 4.53 1-29-15-0094

ZUZANA
fényvetôk mûködtetôvel

floodlights with controlgear
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