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TERRA Midi LED is een grondspot uitgerust 
met 8 tot 24 high-power LEDs.

Uitgerust met lenzen die verschillende soorten fotometrische 
toepassingen bieden, van zeer geconcentreerde tot zeer 
diffuse bundels, evenals asymmetrische LensoFlex®2 
lichtverdelingen, is TERRA Midi LED perfect voor het verlichten 
van de gevels van oude en hedendaagse gebouwen, 
architectonische details, standbeelden en monumenten, 
vlaggen en spandoeken, boomtoppen, bruggen, viaducten, enz.

Een aluminium behuizing met een rond frame van geborsteld 
roestvrij staal herbergt de elektrische en elektronische 
accessoires, evenals de fotometrische module. De lichtkap 
van gehard glas met een dikte van 15 mm is bestand tegen 
een statische belasting van 4.000 kg (glasversie).

TERRA Midi LED wordt voorbedraad geleverd om de montage 
te vergemakkelijken en de hoge dichtheid in de loop van 
de tijd te garanderen, aangezien het niet nodig is om de 
schijnwerper te openen.

Krachtige 
grondspot voor 
illuminatie en 
markerings-
verlichting  

 > Talrijke symmetrische 
en asymmetrische 
lichtverdelingen

 > Nauwkeurige afstelling ter 
plaatse

 > Extra hoog dichtheidsniveau 
(IP 68)

 > Hoogwaardige en robuuste 
materialen

 > Statische 
belastingsweerstand 
<4,000kg (glas versie)
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TERRA Midi LED

Lumen output flux (witte 
LEDs) 800 tot 4.600lm

Energieverbruik 9.7 tot 38.1W

Kleurtemperatuur
Warm wit 830, neutraal wit 740, koel 

wit 757, statische rode, groene of 
blauwe LEDs

Lichtverdelingen
Symmetrische

(16°-22°-36°-76°) of asymmetrische 
(105°-129°-140°-156°) bundels

Nominale spanning 220-240V / 50-60Hz

Overspanningsbeveiliging 10kV
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AFMETINGEN

TERRA 
Midi LED

Illuminatie 
model

A 270mm

B 255mm

TERRA 
Midi LED

Markering model
Symmetrische 

versie

A 270mm

B 288mm

TERRA 
Midi LED

Markering model
Asymmetrische 

versie

A 270mm

B 288mm
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A A ATERRA Midi LED

Lumen output flux (witte 
LEDs) 800 tot 4.600lm

Energieverbruik 9.7 tot 38.1W

Kleurtemperatuur
Warm wit 830, neutraal wit 740, koel 

wit 757, statische rode, groene of 
blauwe LEDs

Lichtverdelingen
Symmetrische

(16°-22°-36°-76°) of asymmetrische 
(105°-129°-140°-156°) bundels

Nominale spanning 220-240V / 50-60Hz

Overspanningsbeveiliging 10kV
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