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Lumilab i-Forza LB00160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spot voor gebruik op Global track 3-fase 
spanningsrail. De spot is uitgerust met een 
zoomlens zodat de bundelbreedte traploos 
verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. 
Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel 
leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en 
op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi 
besturing. De driver is in de trackadapter 
gebouwd. Deze spot is bedoeld voor 
kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en 
soortgelijke toepassingen gebruikt worden 
 

 

Algemeen   
 Armatuur categorie : Trackspot 
 Materialen : Aluminium en kunststof 
 Afwerking : Zwart gelakt 
 Richtbaar : 90o kantelbaar, 350o draaibaar 
 Afmetingen : D80 , H151  mm (lampkop) 
 Plafondopening : n.v.t. 
 Pendellengte : n.v.t. 
   
Lichttechniek   
 Nominale nuttige lichtstroom : 985 lumen 
 Lichtstroombehoud L70,B30 : 40.000 uur 
 Kleurtemperatuur : 3.000 K 
 Initiële lichtkleur consistentie : < 3 SDCM 
 Kleurweergaveindex : >90 
 Bundelbreedte : tussen 15o - 40o traploos instelbaar 
   
Aansturing   
 Netspanning : 230V AC 
 Dimtechniek : Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag) 
 Dimbereik : n.v.t. 
 Systeemvermogen : 15W 
 Systeem efficiency : 66 lm/W 
   
Classificaties   
 Isolatieklasse : II 
 IP-classificatie : 20 
 IK-classificatie : 01 
 Markeringen : CE, F 
   
Diversen   
 Toebehoren : 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen) 
 Garantie : 3 jaar op Led-module en driver 
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Lumilab i-Forza LB00161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spot voor gebruik op Global track 3-fase 
spanningsrail. De spot is uitgerust met een 
zoomlens zodat de bundelbreedte traploos 
verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. 
Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel 
leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en 
op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi 
besturing. De driver is in de trackadapter 
gebouwd. Deze spot is bedoeld voor 
kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en 
soortgelijke toepassingen gebruikt worden 
 

 

Algemeen   
 Armatuur categorie : Trackspot 
 Materialen : Aluminium en kunststof 
 Afwerking : Wit gelakt 
 Richtbaar : 90o kantelbaar, 350o draaibaar 
 Afmetingen : D80 , H151  mm (lampkop) 
 Plafondopening : n.v.t. 
 Pendellengte : n.v.t. 
   
Lichttechniek   
 Nominale nuttige lichtstroom : 1.800 lumen  
 Lichtstroombehoud L70,B30 : 40.000 uur 
 Kleurtemperatuur : 3.000 K 
 Initiële lichtkleur consistentie : < 3 SDCM 
 Kleurweergaveindex : >90 
 Bundelbreedte : tussen 15o - 40o traploos instelbaar 
   
Aansturing   
 Netspanning : 230V AC 
 Dimtechniek : Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag) 
 Dimbereik : n.v.t. 
 Systeemvermogen : 29W 
 Systeem efficiency : 62 lm/W 
   
Classificaties   
 Isolatieklasse : II 
 IP-classificatie : 20 
 IK-classificatie : 01 
 Markeringen : CE, F 
   
Diversen   
 Toebehoren : 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen) 
 Garantie : 3 jaar op Led-module en driver 
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Spot voor gebruik op Global track 3-fase 
spanningsrail. De spot is uitgerust met een 
zoomlens zodat de bundelbreedte traploos 
verandert kan worden tussen 15 en 40 graden. 
Van matig spot tot matig flood. De spot is enkel 
leverbaar in 3.000 K met Ra>90. Optioneel en 
op aanvraag verkrijgbaar met DALi of Casambi 
besturing. De driver is in de trackadapter 
gebouwd. Deze spot is bedoeld voor 
kunstgaleries en musea, maar ook in winkels en 
soortgelijke toepassingen gebruikt worden 
 

 

Algemeen   
 Armatuur categorie : Trackspot 
 Materialen : Aluminium en kunststof 
 Afwerking : Zwart gelakt 
 Richtbaar : 90o kantelbaar, 350o draaibaar 
 Afmetingen : D80 , H151  mm (lampkop) 
 Plafondopening : n.v.t. 
 Pendellengte : n.v.t. 
   
Lichttechniek   
 Nominale nuttige lichtstroom : 1.800 lumen  
 Lichtstroombehoud L70,B30 : 40.000 uur 
 Kleurtemperatuur : 3.000 K 
 Initiële lichtkleur consistentie : < 3 SDCM 
 Kleurweergaveindex : >90 
 Bundelbreedte : tussen 15o - 40o traploos instelbaar 
   
Aansturing   
 Netspanning : 230V AC 
 Dimtechniek : Aan/Uit (DALi en Casambi op aanvraag) 
 Dimbereik : n.v.t. 
 Systeemvermogen : 29W 
 Systeem efficiency : 62 lm/W 
   
Classificaties   
 Isolatieklasse : II 
 IP-classificatie : 20 
 IK-classificatie : 01 
 Markeringen : CE, F 
   
Diversen   
 Toebehoren : 3-fase spanningsrail (apart aan te schaffen) 
 Garantie : 3 jaar op Led-module en driver 
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