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PT
Se procura elegância aliada à poupança de energia, esta 
luminária é a solução ideal para o seu espaço 
comercial.

Áreas de aplicação
Iluminação de teto em espaços comerciais com 
necessidade de iluminação direcionada.

Benefícios do produto
Substituição direta dos downlights tradicionais com 
furação standard
Utilização versátil dado permitir iluminar como um 
downlight na sua posição recolhida ou como um 
projetor com  ângulo de oscilação até 350°, dispensando 
a instalação de calha
Reduzido consumo de energia com apenas 35W e um 
fluxo luminoso de 3000 lumens, comparativamente aos 
downlights tradicionais de iodetos metálicos com um 
consumo entre os 70W e os 150W.

EN
If you are looking for elegance and energy saving, this 
luminaire is the ideal solution for your commercial 
space.

Application areas
Ceiling lighting in commercial spaces that require 
directional lighting

Product benefits
Direct replacement of traditional downlights with 
standard mounting hole diameter
Versatile usage once it can be used as a recessed 
downlight or as a spotlight with a rotation angle till 350º 
and without need of track. 
Low energy consumption with only 35W and a rated 
luminous flux of 3000 lumens, compared to the 
traditional metal halide downlights with an energy 
consumption between 70W and 150W.
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Horse eye 35W

Dados técnicos

Potência

Índice de restituição das cores

Fluxo luminoso

Ângulo de feixe

Tipo de led

Temperatura da cor

35W

> 85

3000 lm

40º

Epistar COB

4200K/3000K

Diagrama de lux

Diagrama polar

Desenho dimensional

Wattage

Color rendering index

Rated luminous flux

Beam angle

Led type

Color temperature

Technical specifications Polar intensity diagram

Dimensional drawing Lux diagram



Horse eye 35W

Cores e materiais

Material do corpo

Cor do produto

Material do difusor

Alumínio

RAL 9010 branco

Vidro

Simbologia

Dados de encomenda

Código de encomenda Temperatura da cor Código de barras

C3015-346.02

C3015-346.03

4200K

3000K

5600974006227

5600974006234

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Housing material

Product color

Optical cover

Colors and materials

RAL 9010 white

Aluminium

Glass

Symbology

Order data

Order code Color temperature Bar code

Classe II
Class II

IP40


