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Descrição: 
Projector de seis leds com óptica fixa, forma circular, montagem através 
suportes de embutir para tectos e projectores para lâmpadas AR 111, e 
acessórios para calha eléctrica. 
 

Pontos de utilização:  
 Iluminação geral de internos, iluminação de objectos em vitrinas e espaços 
comerciais   

Acessórios disponíveis: 
 
• Suporte basculante de forma circular com rotação a 90° para embutir em 

tectos.  
• Suporte de forma circular regulável para embutir em tectos em alumínio 

anodizado com acabamento natural   
• Suporte de forma quadrada regulável para embutir em tectos em alumínio 

anodizado com acabamento natural   
 

   Diagrammi fotometrici in lux a 1 mt TC 4000°K:  

Gama produto: 
    AR06 350-700mA 
    AR06 12VAC  
   AR06 12VDC-24VDC 
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 Características técnicas: 
 
Numero led: 
6  Led  CREE  XPG 
 

Potencia nominal: 
350 MA     7,2W 
500 MA    10,0 w 
700 MA   14,4W 
12V AC  11.0W 
12V DC  11.0W 
24V DC  11.0W 
 

Tipo de led aplicados: 
• Branco quente  WW  3000°K 
• Branco neutro IW   4000°K 
• Branco frio CW  5000°K 

(por encomenda) 
 

Ópticas secundarias disponíveis: 
• Óptica feixe estreito 15° 
• Óptica feixe estreito 25° 
• Óptica feixe médio 40° 
• Óptica feixe largo 60° 
• Óptica feixe largo 80° 
 

Corpo do projector: 
Alumínio anodizado natural 

 

Acabamento: 
Alumínio natural anodizado 
 

Terminais: 
Conectores fast-on ou fios  
 

Alimentação: 
• CC. 350mA  sem driver  
• CC. 500mA sem driver  
• CC. 700mA sem driver 
• 12V AC com driver interno 
• 12V -24VDC com driver interno 
 

Tipo de conexão: 
CC: Conexão  em serie 
12VAC, 12VDC – 24VDC  
conexão em paralelo 
 
Mais características: 
• Produto responde às normas CE 

com as directivas previstas da 
comunidade europeia 

• Aparelho em classe de 
isolamento III

 

Notas para a montagem: 
 

 Na versão com alimentação em corrente constante AR06 deve ser alimentado 
com conexão em serie com um número máximo de aparelhos conectados em 
base ao alimentador escolhido. 

 
 Na versão com alimentação a 12V AC-DC AR06 deve ser alimentado com 

conexão em paralelo com um número máximo de aparelhos conectados em 
base ao alimentador escolhido. 

 
 O produto deve ser fixado através de suportes do tipo standard 

 
 Na instalação em tectos falsos se recomenda um adequado reciclo de ar. 

 
LEDIAS LDA se reserva o direito de inserir todas as modificas melhorativas aos produtos em termos de prestações e 
de características zen ter a obrigação de dar alguma comunicação preventiva.  
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