
Lira TARGET to reflektor szynowy LED z kadrującym układem optycznym. Umożliwia pre-
cyzyjne dopasowanie plamy światła do wielkości i kształtu oświetlanego obiektu i regulację 
ostrości jej brzegów.  
MONTAŻ: T – łatwy montaż na szynoprzewodzie trójfazowym w standardzie Global lub 
nastropowo za pomocą uchwytu montażowego. 
PRZEZNACZENIE: oświetlenie ekspozycyjne przeznaczone do galerii, muzeów i innych 
przestrzeni wystawienniczych oraz obiektów sakralnych. 
OBUDOWA: aluminiowa, czarna, srebrna lub biała. Zawieszenie przegubowe umożliwia ro-
towanie i ustawianie położenia reflektora w poziomie w zakresie 0-350° i w pionie do 0-90°. 
Chłodzenie pasywne, zakres temperatur otoczenia -5°C do + 35°C.
UKŁAD OPTYCZNY: składający się z regulowanego obrotowo obiektywu (soczewka z po-
włoką antyrefleksyjną) – regulacja ostrości granic plamy światła i czterech niezależnych 
przesłon (dopasowanie podświetlenia do kształtu obiektu) . Głowicę można obracać w za-
kresie 0-360° wokół osi reflektora, co ułatwia oświetlanie obiektów umieszczonych ukośnie. 
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: moduł LED o stabilnej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności 
i trwałości znamionowej L90B10 50 000 godzin. Standardowe odchylenie dopasowania kolo-
rów dla 3000K SDCM<2 i dla 4000K SDCM<3. Nie emituje promieniowania UV. Podwyż-
szony współczynnik oddawania barw Ra>96. 
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; 
TD – bezstopniowa regulacja mocy wyjścowej w zakresie 10%-100% przy pomocy pokrę-
tła 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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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.
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Wymiary 
(DxØxW)

wersja podstawowa

Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET 1 260lm 3000K 17W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm

Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET 1 390lm 4000K 17W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm

td – manualna regulacja mocy 10%-100% - triac dim

Lira LR-65-T-20W-3000-TARGET-TD 126lm-1 260lm 3000K 17W 13W >96 21° 0,75kg 270x65x145mm

Lira LR-65-T-20W-4000-TARGET-TD 139lm-1 390lm 4000K 17W 13W >96 21° 0,75kg 270x65x145mm

rc – sterowanie radiowe on/off

Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET-RC 1 260lm 3000K 17,6W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm

Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET-RC 1 390lm 4000K 17,6W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm

td-rc – manualna regulacja mocy 10%-100% - triac dim i sterowanie radiowe on/off

Lira LR-65-T-17W-3000-TARGET-TD-RC 126lm-1 260lm 3000K 17,6W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm

Lira LR-65-T-17W-4000-TARGET-TD-RC 139lm-1 390lm 4000K 17,6W 13W >96 21° 0,85kg 270x65x145mm
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Dostępne pliki  
fotometryczne.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii. Producent zastrzega 
sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.


