
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

Hydroline Move Led 5 CV

www.mpillumination.com
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 Γραμμικό led φωτιστικό
 στεγανό εξωτερικού χώρου
 με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης  για δυνατότητα κίνησης
 από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο 
 με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
 CRI>80 | 3 SDCM
 κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
 για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
 σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
 κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
 με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°*
 κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με φακούς ελλειπτικής δέσμης 
 15°x35°, 20°x60°*
 ή με wall washing φακούς
 λειτουργεί με εξωτερικό constant voltage led driver 
 τάση τροφοδοσίας 24v DC 
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 IP68 
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο  

 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox


 waterproof suitable for exteriors use
 with brackets at the two sides for capability of movement
 from extruded aluminum polyester powder coated
 suitable for resistance in external spaces
 with incorporated High Power Led Smd technology
 CRI>80 | 3 SDCM |as standard
 upon request available with CRI>90
 adjusted on a linear cooling system for best thermal management
 in 2700K-3000K-4000K color temperature
 upon request also available in 3500Κ-5000K and 6500K
 with symmetric lenses 10°-15°-25°-35°-45°-60°*
 or elliptical beam lenses 15°x35°, 20x60°*
 or wall washing lenses
 works with external/remote constant voltage led driver
 input voltage 24V DC 
 with 1 or 2 cable glands PG9 IP68 
 for input and output of power supply cables
 with silicon gaskets and inox screws



CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux                                                                                      
Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

27534 14.0W | 14x1.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1120-1190-1260 LUMEN   LENGTH=620mm

65

27535 21.0W | 21x1.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1680-1785-1890 LUMEN   LENGTH=920mm

27536 28.0W | 28x1.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2520 LUMEN   LENGTH=1220mm

27537 35.0W | 35x1.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2800-2975-3150 LUMEN   LENGTH=1520mm

27533 7.0W |  7x1.0W  | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 560-595-630 LUMEN           LENGTH=320mm
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Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται
με honeycomb

with honeycomb louvre


