
Q-Midi Premium

Vare nr.  Frage Beskrivelse 
1740-3083038-B Sort 30W/ 38°/3000K/3200lm/IP20
1740-3083038-W Hvit 30W/38°/3000K/3200lm/IP20 
 
Vare nr.  Beskrivelse 
1740-REF15 Linse 15°
1740-REF24 Linse 24° 
1740-WallWash Wall wash ring
1740-Barndoor Barndoor + Front ring 3 
1740-Honeycomb LHC Q Midi Honeycomb filte 

Lyskilde   LED  
Effekt   30W
Fargetemperatur  3000K
Ra-index   > 80
Lumen   3200lm
MacAdams step  < 3
Driftspenning  220-240 V
Frekvens  230/50-60 Hz
Beskyttelsesgrad  IP20
Beskyttelsesglass  Linser
Spredning  15°/ 24°/ 38°
Farger   Hvit og sort
Kjøle metode  passiv
Dimbar   Dali på forespørsel
Levetid:   L80 50.000 timer

IP
20

Q-Midi Premium er en godt designet LED spotlight for 
montering i 3-T skinne. Med innebygget driver og god 
design passer den utmerket inn i de fleste miljøer uten å 
virke prangende. Spotlightens elegante design gjør den 
til ett naturlig førstevalg enten den skal benyttes i ett galleri 
eller i en butikk. Q-Midi Premium benytter utskiftbare 
linser som gir ett meget kontrollerbart lysbilde helt uten 
strølys. Høyt lysutbytte > 110 lm/W kombinert med linser 
og en rekke tilbehør gir meget stor fleksibilitet og god 
lyskomfort. Q-Midi Premium kan dreies nøyaktig 3600 og 
vippes 900 helt uten dødsoner. Som ett resultat av dette 
kan du rette lyset nøyaktig der du har behov for det. 
Stilrent og godt design med integrert driver. Fantastisk 
modularitet med linser i forskjellige spredninger samt 
forskjellige tilleggsutstyr. 

• Lyseffektivitet >110 lm/W
• Utskiftbare linser 15°, 24°, 38°
• Spesial designede ledd holder spotten på plass i enhver 

posisjon
• Kan leveres for DALI skinner.

Linse Honeycomb filte Barndoor Wall wash ring
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Startstrømmen på ett belysningsanlegg med mange armaturer 
kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut.  
Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armatu-
rene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, 
god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.  
 
Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere 
armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og 
spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser 
spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB 
startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ? ESB101
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