
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,

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

Luce 7 Sym Slim

www.mpillumination.com
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 Φωτιστικό led στεγανό
 κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο
 κατάλληλο για συμμετρικό φωτισμό
 από σώμα χυτό αλουμινίου
 βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 με στεφάνι ανοξείδωτο (stainless steel/inox)
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ
 με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
 με ανακλαστήρα αλουμινίου
 με ενσωματωμένο 1 Linear led Module
 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 σε 3000-4000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 2700-5000-6500 Kelvin
 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε CRI90
 προσφέρεται με ενσωματωμένο led driver
 on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
 phase cut/Dali/1-10v
 προσφέρεται με κουτί αλουμινίου για τοποθέτηση σε τοίχο
 ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια
 για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα

 Waterproof wall recessed led luminaire
 Suitable for symmetrical lighting effect
 with die cast aluminum body
 painted with polyester electrostatic powder
 suitable for exteriors use
 front frame made from stainless steel/inox
 with tempered glass mat
 with inox screws and silicon gaskets
 with aluminum reflector
 suitable for darklight asymmetrical distribution of light
 with incorporated 1 Linear Led module
 with high performance heatsink
 for best heat management
 CRI>80 as standard
 upon request available with CRI90
 available in 3000-4000 Kelvin
 or upon request in 2700-5000-6500 Kelvin
 works with internal/built in led driver
 on/off as standard
 upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
 available with aluminum box for wall recessed use
 or upon request with supporting springs
 for false ceiling installation

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80                                                                                     

Flux of Led source | LOR 40%

26430 4W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 640-670 LUMEN

26431 6W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 960-1000 LUMEN

LIGHTING LUMINAIRES

FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability

Heat and cold resistant

Suitable for seaside application

Inox Stainless Steel31

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί 
με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Upon request the above fitting is painted
with Polyester Electrostatic Powder

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

WALL BASE DIMENSIONS | CUTTING HOLE DIMENSIONS

ΜΗΚΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 305mm | ΠΛΑΤΟΣ/ΥΨΟΣ ΤΡΥΠΑΣ 93mm | ΒΑΘΟΣ 95mm

CUTTING LENGTH 305mm | CUTTING WIDTH 93mm | REQUIRED DEPTH 95mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

LUMINAIRE DIMENSIONS

310mm

24mm 65mm245mm
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26432 8W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1280-1340 LUMEN

65Linear Led Engine/Module


