
ZOOM to reflektory szynowe LED ze z w eleganckiej metalowej obudowie z zawieszeniem 
przegubowym dedykowane do oświetlania galerii, muzeów i innych przestrzeni ekspozycyj-
nych. Wyposażone w ruchomą głowicę z soczewkami pozwalającymi na płynną regulację kąta 
rozsyłu światła.

MONTAŻ: beznarzędziowy, na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global lub na-
stropowo za pomocą uchwytu montażowego. Przegubowe zawieszenie umożliwia rotowanie 
i ustawianie położenia reflektorów w dwóch płaszczyznach. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne muzeów, sklepów, salonów sprzedaży, galerii, 
salonów samochodowych i innych przestrzeni, gdzie niezbędna jest elastyczność aranżacji 
oświetlenia i ukierunkowane światło o wysokim natężeniu i współczynniku oddawania barw.
OBUDOWA: aluminiowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, czarny lub szary. Regulacja  
położenia głowicy w poziomie w zakresie 350°, pochylenie głowicy w pionie do 180°. Chło-
dzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do + 35°C.
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
rów (SDCM) <3. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego. Dostępne warianty o podnie-
sionym współczynniku oddawania barw Ra>96 oraz Vivid White. Kąt rozsyłu światła: 15º-65º  
(płynna, beznarzędziowa regulacja). 
ZASILANIE: Zasilacz zintegrowany, napięcie zasilania 220V-240AC/50-60Hz. Klasa ochron-
ności przeciwporażeniowej I, z przyłączeniem do zacisku ochronnego przewodem PE.
OPCJE: 
Zasilanie z wejściem DALI, Triac DIM, 0-10V; 
TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjścowej w zakresie 10%-100% przy pomocy pokrętła 
na obudowie (bez użycia narzędzi) – Triac DIM; 
RC – sterowanie radiowe on/off z możliwością grupowania opraw i przyjmowania sygnału 
z czujników ruchu lub z centralnej jednostki sterującej. 
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KOLOR OBUDOWY: CECHY:

OPCJE:

sterowanie
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KIERUNKI ROZSYŁU:

WYMIARY: [mm]

lira zoom-24
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Typ
Strumień 

źródła światła
Temp. barwowa

światła z oprawy
Znamionowa 
moc oprawy

Maksymalna 
moc źródła 

światła
Oddawanie 

barw Ra
Kąty rozsyłu 

światła Ciężar Wymiary

Zoom 24W-4000K  2 100lm biała neutr. 4000K 24W 20,4W CRI≥97
15º-65º (płynna 

regulacja) 1,00kg

Ø85 
 L=212 

H=164mm

Zoom 24W-3000K 1 900lm biała ciepła 3000K 24W 20,4W CRI≥97
15º-65º  

(płynna regulacja) 1,00kg

Ø85 
 L=212 

H=164mm

Zoom 24W-2700K 1 850lm biała b. ciepła 2700K 24W 20,4W CRI≥97
15º-65º  

(płynna regulacja) 1,00kg

Ø85 
 L=212 

H=164mm

lira zoom-24

Krakowski Instytut Cervantesa ma siedzibę w ścisłym historycznym centrum miasta, w XVII wiecznej kamienicy Malarnia. Zabytkowy obiekt w całości 
objęty jest ochroną konserwatorską, dlatego przy modernizacji oświetlenia wykluczona była jakakolwiek ingerencja w ceglane stropy. Dlatego szyno-
przewody wraz z czujnikami ruchu zostały wbudowane w oprawy liniowe Antilia A-69, a całość konstrukcji zwieszono na stalowych linkach. Dzięki temu 
spełnieniając wymogi konserwatorskie, uzyskano nowoczesny system oświetlenia LED, który umożliwia łatwe modyfikacje, zachowuje częściową auto-
nomię (czujniki ruchu) i dodatkowo elegancko doświetla sklepienia łukowe galerii Instytutu. 

Instituto Cervantes, Kraków 
Oprawy Lira ZOOM, szynoprzewody wbudowane w oprawę Antlia A-69


