• ALIAS is a range of adjustable projectors for direct Halogen/LED lamps for direct mounting on universal tracks. ALIAS has one
family design when mounting on tracks. The range can be fitted with various lamps and lighting controls for wide range of
lighting eﬀects.

• ALIAS là dòng sản phẩm đèn pha tiêu điểm linh hoạt cao cấp đ sử dụng bóng đèn Halogen/LED gắn trực tiếp lên thanh ray
thông dụng. ALIAS có thiết kế rất đẹp, dòng sản phẩm này có thể gắn với nhiều loại bóng đèn với các góc chiếu khác nhau và bộ
điều khiển tương ứng tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng theo nhu cầu.

Housing and lamps
• Housing is made of dia-casting aluminium and full spray-coated treatment in white, silver of black finish, no rust will appear
in normal indoor use.
• Multi position rotation system: the position can be adjusted in many positions point from 0 to 350o degree, making it perfect
means of setting lighting points.
• This range is designed for CDM/HCI lamps which is suitable for many purpose of lighting.
• Advance electronic gear box makes ALICE miniturized design for architectural intergration, constant high quality lighting
eﬀect& flecking-free and energy saving.

Thân đèn và chóa đèn
• Thân đèn được đúc từ hợp kim nhôm cao cấp, sản phẩm hoàn thiện với ba màu sơn trắng, nhũ bạc và màu đen. Sản phẩm
không bị rỉ sét trong điều kiện sử dụng trong nhà bình thường.
• Hệ thống luân chuyển đa vị trí: Hướng chiếu sáng có thể được điều chỉnh tại nhiều điểm từ 0 đến 350o, nên dễ dàng thay đổi
các hướng của chùm sáng tới các khu vực và điểm chiếu sáng khác nhau.
• Dòng sản phẩm này được thiết kế phù hợp với bóng CDM/HSI phù hợp với nhiều mục đích chiếu sáng.
• Đèn được thiết kế đi kèm với tăng phô điện tử nên kiểu dáng rất nhỏ gọn mang tính mỹ thuật cao, ánh sáng ổn định, không có
hiện tượng nhấp nháy và tiết kiệm điện năng.

Application place
• Small independent food/non-food shops, Department stores, fashion shops and High-end car showrooms and other luxury space,
etc.

Khu vực lắp đặt
• Cửa hàng thực phẩm/không thực phẩm, Trung tâm thương mại, cửa hàng thời trang, showroom ôtô cao cấp hoặc các khu vực khác.
Lắp đặt và bảo trì
• Lắp đặt: Gắn trực tiếp vào thanh ray 2 chấu (T2) được đấu nối với nguồn điện.
• Khoảng cách an toàn: 0.5m.
• Cách bảo trì: Tháo bóng đèn trực tiếp phía trước.

ADJUSTABLE PROJECTOR

Mounting and maintenance
• Mounting: Direct on 2 universal 2 circuit track (T2) with universal adaptor.
• Safty distance: 0.5m.
• Maintenance: Direct lamp access front.

Tiêu chuẩn
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn:
• EN 60598.
• Class I.
• IP 20.
• CE.

Standard
Designed and manufactured to comply with:
• EN 60598.
• Class I.
• IP 20.
• CE.---

Color:

220V~50Hz
E27/G12/G8.5/GX8.5/LED

Dimensions:
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WH

SG

Black

White

Silver

90o

Optional ID
MPT 426S
MPT 426S
MPT 426S

350o

LED PAR 30S 12/16W E27
HALOGEN A PAR 30 75W E27
LED 12x1W

Reflector angle 10o 30o 40o
LED 12 x 1W

New
MPT 426S
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