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 Γραμμικό στεγανό φωτιστικό led
 κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους
 από ενισχυμένο πολυκαρμπονικό σωλήνα διάφανο 
 (anti-yellowing)
 εξωτερικής διαμέτρου Φ40mm
 με χυτοπρεσσαριστές τάπες αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
 με 2 πλαϊνά στηρίγματα για δυνατότητα κίνησης 
 για την προσαρμογή της δέσμης φωτός 
 στην επιθυμητή κατεύθυνση  
 με ενσωματωμένα high power led smd 
 τοποθετημένα σε ανοδειωμένη γραμμική ψήκτρα
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
 CRI80 | 3 SDCM 
 σε θερμοκρασίας χρώματος 3000 – 4000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Κelvin
 κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
 με φακό δέσμης 10°-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 current led driver
 ρεύμα τροφοδοσίας 350ma
 με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 IP68
 για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο
 με αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 
 Linear led waterproof luminaire
 for outdoors installation
 made from heavy duty polycarbonate tube 
 transparent (anti-yellowing)
 with external diameter D=40mm
 with die cast end caps
 polyester powder coated 
 with two brackets which allows fixture to be rotated in order
 to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
 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 3000K-4000K color temperature
 upon request also available in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 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 current led driver
 input forward current 350ma
 with 1 or 2 cable glands PG9 IP68
 for input and output of power supply cables
 with silicon gaskets and inox screws
 upon request is offered with pre-fitted cable in neoprene
 with male and female fis fast connection with IP68 protection

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Linear Light 5.1 Smd CC

www.mpillumination.com
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CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux                                                                                      

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam
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14.0W | 14x1.0W | 350mA | 3000-4000 KELVIN | 1190-1260 LUMEN   LENGTH=670-695mm

21.0W | 21x1.0W | 350mA | 3000-4000 KELVIN | 1785-1890 LUMEN   LENGTH=950-975mm

28.0W | 28x1.0W | 350mA | 3000-4000 KELVIN | 2380-2520 LUMEN   LENGTH=1230-1255mm

35.0W | 35x1.0W | 350mA | 3000-4000 KELVIN | 2975-3150 LUMEN   LENGTH=1510-1535mm

7.0W |  7x1.0W  | 350mA | 3000-4000 KELVIN | 595-630 LUMEN        LENGTH=390-415mm

Εξωτερικό μήκος φωτιστικού με 1 στιπιοθλίπτη
External length of luminaire with 1 cable gland

Εξωτερικό μήκος φωτιστικού με 2 στιπιοθλίπτες
External length of luminaire with 2 cable glands

*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,

ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

ø4.2mm
ø40mm 40mm48mm

56mm
9.5mm

90o 90o

* due to wide variety of available 

and suitable lenses for above 

luminaire, the included angle 

beams are indicative and can 

be considered as the most used. 

Upon request the beam angle 

of the lenses can be adjusted 

accordingly to your needs.


