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Com a gama dot ,  a KESSLER oferece uma sér ie de 
focos miniatura a montar em calhas,  com um design 
minimal ista,  que responde aos exigentes requis i -
tos impostos na i luminação de vitr ines e pequenos 
objetos.

A l inguagem de design minimal ista resultou numa 
famíl ia de luminár ias que se funde com a sua envol-
vente,  sem inf luenciar o observador.  A f lexibi l idade 
é o ponto forte desta gama. A mise-en-scène  pode 
ser ref inada com vár ios acessór ios focais e lentes.

dot .

dot10 .LNK, preto



CCT

TM-30-15 Rg, Rf

CRI Ra tip., R9+R12

fluxo luminoso

potência, voltagem

desvio cromático

ângulo do feixe

reg. de fluxo

acessórios do foco

1W, 12V

externo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

50lm

±100K

18°, 26°,30°

tubo anti-encandeamento

19 21

22 - 31

dot10 .LNK

2W, 12V

externo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

100lm

±100K

13°, 16°, 23°, 30°

tubo anti-encandeamento
acessório de focagem ( ~10°)
grelha em alvéolo

30 28

30 - 44

dot16 .LNK .SD dot16 .LNK+ .SD

2W, 12V

local

tubo anti-encandeamento
acessório de focagem ( ~10°)
grelha em alvéolo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

100lm

±100K

13°, 16°, 23°, 30°

31 28

30 - 44

2W, 12V

externo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

100lm

±100K

13°, 16°, 23°, 30°

dot16 .LNK

tubo anti-encandeamento
acessório de focagem ( ~10°)
grelha em alvéolo

30 28

33 - 47

2W, 12V

local

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

100lm

±100K

13°, 16°, 23°, 30°

dot16 .LNK+

tubo anti-encandeamento
spot snoot ( ~10°)
grelha em alvéolo

31 28

33-47

3W, 12V

externo

tubo anti-encandeamento
grelha em alvéolo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

150lm

±100K

10°, 13°, 18°, 36°, 46°x10°

35 30

34- 48

dot20 .LNK



dot16.LNK+.SD, preto equipado com acessório de focagem

cor do foco

preto mate anodizado 

preateado mate anodi-

bronze mate anodizado

champagne mate anodizado

cor RAL à escolha

CCT

TM-30-15 Rg, Rf

CRI Ra tip., R9+R12

fluxo luminoso

dot20 .LNK+

potência, voltagem 3W, 12V

lokal

desvio cromático

ângulo do feixe

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

150lm

±100K

10°, 13°, 18°, 36°, 46°x10°

dot20 .SLT

3W, 12V

externo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

150lm

±100K

10°, 13°, 18°, 36°, 46°x10°

reg. de fluxo

dot20 .SLT+

3W, 12V

lokal

tubo anti-encandeamento
grelha em alvéolo

tubo anti-encandeamento
grelha em alvéolo

acessórios do foco tubo anti-encandeamento
grelha em alvéolo

2700K - 6500K

>100, >90

97, >90

150lm

±100K

10°, 13°, 18°, 36°, 46°x10°

36 30

34-48

35 30

44-58

36 30

44-58



pista magnética de baixa voltagem

A nossa calha magnética de baixa tensão RAIL115 é funcional  e es-
tet icamente interessante.  Pode ser montada à superf íc ie ou nivelada 
com a superf íc ie com uma ranhura,   usando para o efeito suportes 
de montagem simples.  Ainda mais elegante é a instalação em combi-
nação com nossos perf is  SLOT.

ra i l115,  cromado e em preto intenso.



f lexibi l idade

Todos os focos da gama dot  podem ser equipados com 
vár ios acessór ios de forma s imples e sem ferramentas para 
ref inar o resultado da i luminação. Também é possível  subst i -
tuir  as lentes poster iormente.

dot16 .LNK .  SD ,  preto equipado com o f i l t ro ant i -  encandeamento. 

Acessórios:   acessór io de focagem, grelha em alvéolo,  acessór io de tampa. 



desenho clean e estético

Os focos da sér ie dot  são reduzidos ao mínimo ao nível  do seu 
design, sem perda de funcional idade. Em combinação com a 
alta qual idade da luz e os mater ia is  premium, os focos integ-
ram-se perfeitamente no ambiente.

dot10 .LNK, prateado

sistema de i luminação 

dot16 no Museu Weimar, 

Alemanha



sustentabi l idade

A sustentabi l idade é uma alta pr ior idade na KESSLER. Mesmo na fase 
de projeto,  é essencial  que os focos possam ser faci lmente interven-
cionados. O tamanho pequeno e a construção modular contr ibuem 
para economizar recursos.  Também são ut i l izados mater ia is  duráveis e 
de alta qual idade, o que garante uma vida út i l  longa do produto. 

Os focos são de baixa manutenção e têm um consumo mínimo de 
energia.

dot16 .LNK .SD, prateado
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