
 CLS - Trackrail products - Focus Spot series - T DMX

Ceiling 350ºWall 135º 50.000 h220 grDriver excl. 15º - 65º 1 x Cree/
Luxeon

IP20 3000K
CRI>85

24 VDC Max.
4 Watt

2700K
CRI>85

3000K
CRI>95

DMX
512

4000K
CRI>85

DMX
dimmable

0º - 135º  

154 mm

86 mm

28 mm

143 mm

Max. Zoom

Min. Zoom

Main features:

F-3-2-01-Z CLS Focus T DMX 2700K, zoom, black, 85 CRI

F-3-2-02-Z CLS Focus T DMX 3000K, zoom, black, 95 CRI

F-3-2-03-Z CLS Focus T DMX 3000K, zoom, black, 85 CRI

F-3-2-03-Z CLS Focus T DMX 4000K, zoom, black, 85 CRI

Y106010 CLS Focus Snoot

Products Focus T DMX series:

EN

As a result from an extensive cooperation with 

leading lighting designers in the museum world, a 

revolutionary line of display lighting for museums, 

galleries and shops is now available.

Both power and a DMX 512 control signal are 

present on a dedicated track rail system.

Each fixture can be individually addressed and 

controlled, allowing for fast and easy programming 

of scenes, static or dynamic.

The Focus Track DMX comes standard with a 

‘Memory On Board’ function. This offers the 

possibility to store a specific intensity value in the 

fixture’s memory.

The system is based on a single-phase Eutrac track 

rail system with data bus. For this track rail system a 

wide range of accessories is available.

Adjustable beam angle of 15° - 65°.

Optimum colour reproduction due to CRI 85 or 95 

(typical).

Internal slot for colour- and/or correction filters. 

NL

Uit een vergaande samenwerking met vooraan-

staande lichtontwerpers uit de museale wereld 

is een revolutionaire lijn vitrine verlichting voor 

musea,galerijen en winkels ontstaan.

Via een data bus trackrail wordt niet alleen de span-

ning, maar ook een DMX 512 signaal verzonden.

Elke armatuur kan van een individueel adres voorzien 

worden. Zo is het mogelijk om snel grote hoeveel-

heden armaturen individueel statisch of dynamisch 

te dimmen.

De Focus Track DMX is voorzien van een ‘memory 

on board’ functie. Het is mogelijk om een bepaalde 

dimwaarde in het geheugen van de spot op te slaan.

Het systeem is gebaseerd op een 1 fase Eutrac 

spanningsrail met databus functie. Voor deze rail zijn 

vele accessoires verkrijgbaar.

15o tot 65o licht openingshoek variabel instelbaar.

CRI waardevan typical 85 of 95 CRI voor optimale 

kleurweergave.

Intern slot voor het aanbrengen van correctie of 

kleurfilters.

www.cls-led.com
© CLS January 2014


