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Line 68 Dark 10 Smd Frameless



















Φωτιστικό led χωνευτό εσωτερικού χώρου
χωρίς εξωτερικό πλαίσιο (frameless/trimless)
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένο
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας Smd
τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, βαμμένο σε μαύρο χρώμα
για μείωση της θάμβωσης
με εσωτερικούς ανακλαστήρες 12°-34°-48°
τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80 | 3 SDCM
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Κelvin
λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali
προσφέρεται με τελάρο τοποθέτησης στην γυψοσανίδα






















Ceiling recessed led luminaire
Trimless/frameless
Suitable for placement onto false ceiling
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with incorporated High Power Led Smd technology
adjusted inside a special black anti-glare optical screen
suitable for darklight effect
with internal reflectors
with symmetric angle beam of 12°-34°-48°
positioned on a high performance heatsink
for best thermal management of led source
CRI>80 | 3 SDCM as standard
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
upon request available with 2 SDCM
in 3000-4000 Kelvin
upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
with built in led driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
available with metal frame for false ceiling installation

CRI 80 | Led Source Power & Average Luminaire Flux
Beam Angle 12o

35809

10.0W | 10x1.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 820-870 LUMEN

35810

15.0W | 10x1.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1190-1250 LUMEN

35811

20.0W | 10x2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1450-1540 LUMEN

Beam Angle 34o

35812

10.0W | 10x1.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 860-910 LUMEN

35813

15.0W | 10x1.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1250-1310 LUMEN

35814

20.0W | 10x2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1520-1620 LUMEN

Beam Angle 48o

35815

10.0W | 10x1.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 900-950 LUMEN

35816

15.0W | 10x1.5W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1310-1380 LUMEN

35817

20.0W | 10x2.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1600-1700 LUMEN
272mmx48mm

267mmx45mm

50mm

20

267mm

40˚

45mm

MP

Fixed

Anti-dazzle angle
*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,

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

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

