
M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο

LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

Luce Maxi Directional Linear LED 

www.mpillumination.com
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CRI>80 | Led source power & luminaire Flux

26066

LINEAR LED MODULE

2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 120-- 130 LUMEN

26063 3.0W | 220-240v | 3000-

2700 110

165

-

2700- 4000 KELVIN | 180-- 195 LUMEN

37171 3.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 210-- 225 LUMEN

37172 6.0W | 220-240v | 3000-

2700 195

390

-

2700- 4000 KELVIN | 420-- 450 LUMEN

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Κουτί αλουμινίου επίτοιχης τοποθέτησης 
Box from aluminum for wall recessed use5370

235x80 mm 65

242 mm
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 Χωνευτό επίτοιχο φωτιστικό led 
 στεγανό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους 
 από σώμα χυτό αλουμινίου 
 με στεφάνι αλουμινίου 
 βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα 
 κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους 
 με κάλυμμα ματ 
 με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης 
 κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό 
 με ενσωματωμένο 1 Linear led module 
 τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης 
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led 
 διαθέσιμο σε 3000 -4000 Kelvin
 

CRI>80 
κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin 

 λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/o� 
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 
 phase cut/1-10v/Dali 
 προσφέρεται με κουτί τοποθέτησης αλουμινίου 
 ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια για τοποθέτηση 
 του φωτιστικού σε γυψοσανίδα 

 Wall recessed led luminaire 
 waterproof, suitable for exteriors use  
 with die cast aluminum body 
 front frame from die cast aluminum 
 painted with polyester electrostatic powder 
 suitable for exteriors use 
 with mat cover
 with inox screws and silicon gaskets 
 suitable for darklight asymmetrical distribution of light 
 with incorporated 1 linear led module 
 adjusted on a high performance heatsink 
 for best thermal management 
 CRI>80 
 in 3000-4000 Kelvin 
 upon request in 2700 kelvin 
 works with built in led driver on/o� as standard 
 upon request available with dimmable phase cut/1-10v/Dali
 accommodated by an aluminum box for recessed use 
 or upon request with supporting springs 
 for false ceiling installation 
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22 mm

80 mm


