
External Line 82 Smd T5 LVR B

www.mpillumination.com

ΓΡ
ΑΜ

Μ
ΙΚ

Α 
Φ

Ω
ΤΙ

ΣΤ
ΙΚ

Α 
ΣΤ

ΕΓ
ΑΝ

Α 
 | 

 L
IN

EA
R 

W
AT

ER
PR

OO
F 

LU
M

IN
AI

RE
S

 Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
 εξωτερικού χώρου
 κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
 από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
 ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
 κατάλληλη για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 με 2 ελαστικά διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
 για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
 με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 κατάλληλο για λυχνίες φθορισμού Τ5
 με εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου τύπου Louvre
 με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή οn/off
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali

 Linear waterproof luminaire
 ceiling mounted
 suitable for outdoors use
 from heavy duty die cast aluminum profile
 polyester powder coated
 for high resistance against UV rays and harsh weather conditions
 with tempered glass 6mm thick
 with 2 waterproof silicon cable entries IP67
 for input and output of power supply cables
 silicon gaskets and inox screws
 suitable for fluorescent lamps T5
 with internal high performance aluminum
 reflector Louvre type for anti-glare use
 with incorporated electronic ballast on/off
 upon request dimmable 1-10v or Dali
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Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Painted with Polyester Electrostatic Powder

*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

82mm

97mm LENGTH

656

23689 LUMILUX-FQ T5 | 220-240V | 1x24W G5   LENGTH=618mm

23690 LUMILUX-FQ T5 | 220-240V | 1x39W G5   LENGTH=918mm

23691 LUMILUX-FQ T5 | 220-240V | 1x54W G5   LENGTH=1218mm

23686 LUMILUX-FH T5 | 220-240V | 1x14W G5   LENGTH=618mm

23687 LUMILUX-FH T5 | 220-240V | 1x21W G5   LENGTH=918mm

23688 LUMILUX-FH T5 | 220-240V | 1x28W G5   LENGTH=1218mm

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer 
lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with pre-fitted neoprene 
1.50m long power supply cable 3×0.75mm2 with waterproof round die cast aluminum ceiling base, painted 
in same color with luminaire, with external diameter d=115mm and height=35mm.

Αποτελείται από 2 τεμάχια από χαλύβδινο σύρμα μήκους 1,20 m (κατόπιν διαθεσιμότητας σε μακρύτερα μήκη) 
συναρμολογημένο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τοποθέτηση σε οροφή, με έτοιμο συνδεδεμένο 
καλώδιο τροφοδοσίας neoprene μήκους 1,50m 3×0,75mm2 (κατόπιν παραγγελίας σε μεγαλύτερα μήκη), και 
στεγανή βάση αλουμίνιου, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το φωτιστικό, με εξωτερική διάμετρο d=115mm και 
ύψος=35mm.

SUSPENSION KIT


