STAS multirail
accessoires

STAS multirail accessoires
spots

STAS biedt 3 verschillende led spots. Je keuze hangt af van je persoonlijke voorkeur op het gebied
van energiezuinigheid, lichtkleur, warmtestraling, en vorm en intensiteit van de lichtbundel. Alle
spots passen op alle armaturen. STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.

STAS ledspot 3,5 W / 27°

STAS ledspot 3,5 W / 95°

STAS powerled 4 W mat

Heeft een smalle lichtbundel geschikt
voor kleine schilderijen.

Heeft een brede lichtbundel die grote
kunstwerken kan beschijnen.

Voorzien van een gesloten behuizing
zonder licht-doorlating aan de achterkant.

VL10900

VL10200

VL10700

Vermogen

3,5 W

Vermogen

3,5 W

Vermogen

Output equivalent

20 W

Output equivalent

20 W

Output equivalent

20 W

Max. verbruik

3,5 W

Max. verbruik

3,5 W

Max. verbruik

3,4 W

Lichtsterkte

200 lm

Lichtsterkte

200 lm

Lichtsterkte

170 lm

Infraroodstraling
Lichtkleur
Kleurtemperatuur
Lichtbundel

geen

Infraroodstraling

warm wit

Lichtkleur

2700 K

Kleurtemperatuur

standaard - diffuus

Lichtbundel

geen

Infraroodstraling

warm wit

Lichtkleur

2700 K

Kleurtemperatuur

standaard - diffuus

<4W

geen
neutraal wit
3000 K

Lichtbundel

standaard - diffuus

Lichthoek

27°

Lichthoek

95°

Lichthoek

30°

Lampvoet

MR11-GU4.0

Lampvoet

MR11-GU4.0

Lampvoet

MR11-GU4.0

Schokgevoeligheid
Branduren
Energieklasse

laag
40.000
A+

Schokgevoeligheid
Branduren
Energieklasse

STAS Wi-Fi smart plug

laag
40.000
A+

Schokgevoeligheid
Branduren
Energieklasse

laag
20.000
A+

NIEUW

Je hoeft echt geen technisch wonder te zijn om
aangesloten apparatuur op afstand te bedienen of te
automatiseren. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is
onze slimme stekker genaamd de STAS Wi-Fi smart plug
en je Wi-Fi router. Aangesloten op de STAS Wi-Fi smart
plug, bedien je de STAS multirail of een ander elektrisch
apparaat op afstand. Met de bijbehorende gratis app
en verbonden met je Wi-Fi netwerk, schakel je de STAS
multirail gemakkelijk aan en uit.
De STAS Wi-Fi smart plug beschikt over een handige
timer functie zodat de STAS multirail automatisch
aan gaat wanneer je bijvoorbeeld thuiskomt van
je werk of juist wanneer je op vakantie bent.
Daarnaast ondersteunt de STAS Wi-Fi smart plug ook
spraakbediening in combinatie met Amazon Alexa of
Google Home.

STAS Wi-Fi smart plug
VT30700

STAS multirail accessoires
armaturen

STAS biedt in totaal 4 verschillende armaturen in meerdere lengtes. Je keuze hangt af van je
persoonlijke voorkeur én van de grootte van het kunstwerk dat je wilt verlichten. Alle armaturen
passen op alle multirail systemen.
Tip
•H
 oe groter de afstand tussen lampje en muur, des te groter het kunstwerk dat belicht kan worden.
Kies dus een lang armatuur voor het uitlichten van een groot kunstwerk.
Afstellen
Alle armaturen hebben een flexibel of scharnierend gedeelte waarmee je kleine aanpassingen kunt
verrichten in de richting van de lichtbundel.
STAS geeft op alle multirail accessoires 1 jaar garantie.
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STAS multirail armatuur classic wit
VA10500 50 cm
VA10700 70 cm
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SCAN FOR GUIDE

STAS multirail armatuur
classic chroom
VA30500 50 cm
VA30700 70 cm

STAS multirail armatuur
sirius chroom
VA30365 40 cm
VA30465 50 cm
VA30665 65 cm

STAS multirail armatuur
signo chroom
VA30770 70 cm

STAS multirail accessoires
adapters

De keuze van een adapter hangt af van 3 factoren:
1.
2.
3.

Het type spotje dat je gaat gebruiken
Het aantal spotjes dat je wilt installeren
Het aantal meters rail dat je wilt ophangen
STAS multirail adapter 18 W
VT20500

Bekijk de onderstaande tabellen voor de juiste keuze.
STAS adapters
VT20500 STAS
multirail adapter
8W

VT20036 STAS
multirail adapter
36W

VT20084 STAS
multirail adapter
84W

VT20300 STAS
multirail adapter
96W

Input
Voltage

AC100-240V ~
50/60Hz 0.7A

100-240VAC
50/60Hz

100-240VAC
50/60Hz

AC100-240V ~
50/60Hz 2A

Output
Voltage

DC 12V == 1.5A

12V DC 3A

12V DC 7A

DC 12V == 8A

Ampère

1.5A

3A

7A

8A

75 x 86 x 36 mm

105 x 45 x 28.5mm

155 x 60 x 37mm

149 x 38 x 65 mm

180 gram

220gr

490gr

600 gram

Afmetingen
(LxHxB)
Gewicht
Aansluiting

input plug (EU)
input plug (EU) (US) input plug (EU) (US)
input kabel (EU)
output kabel 3 meter output kabel 3 meter output kabel 3 meter output kabel 3 meter

Kwaliteitslabel

CE | GS TÜV | WEEE

UL | CE | EMC |
RoHS | REACH

UL | CE | EMC |
RoHS | REACH

UL CE | GS TÜV |
WEEE

STAS multirail adapter 36 W
VT20036

STAS multirail adapter 84 W
VT20084

Maximum aantal spotjes te gebruiken
Led 3,5 W

Led 4 W

Led 5 W

VT20500

Adapter 18 W

4

3

-

Halogeen
-

VT20036

Adapter 36 W

8

7

6

-

VT20084

Adapter 84 W

20

17

14

3

VT20300

Adapter 96 W

25

20

4

4

16

16

8

8

maximaal aantal meters met één adapter

STAS multirail adapter 96 W
VT20300

Meerdere adapters gebruiken
Als je meer dan de hierboven aangegeven meters of lampjes wilt gebruiken, dan is het nodig om
meerdere adapters te gebruiken.
LET OP:
Creëer in dat geval onafhankelijke circuits! Adapters mogen nooit direct of indirect met elkaar verbonden
worden. Verbind dus NOOIT twee rails die elk aangesloten zijn op een andere adapter! Je kunt alleen
rails verbinden die samen één adapter delen.
Verlichting dimmen
De huidige STAS adapters zijn nog niet dimbaar. We raden je met klem af om zelf een schakelaar of
dimmer op het systeem aan te sluiten. Alle garantie op je systeem vervalt in dat geval.

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid
Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de
installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste
installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en
waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel
veroorzaken.

STAS picture hanging systems
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