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ΧΩΝΕΥΤΟ ΣΕ 
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

RECESSED INTO
FALSE CEILING

ΧΩΝΕΥΤΟ
ΣΕ ΜΠΕΤΟΝ

RECESSED INTO
CONCRETE WALL

70mm

198x35mm

Το φωτιστικό προσφέρεται με βάση

για τοποθέτηση σε τοίχο από μπετόν

support base for concrete wall installation

*

5377 Κουτί επίτοιχης τοποθέτησης
Box for wall recessed use

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή / Painted with Electrostatic Powder

Standard colors

*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

2365-70mm191x33mm-198x35mm210x40mm

1.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 100-110-120 LUMEN25560

2.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 185-195-215 LUMEN25561

CRI 80 | Luminous Led Source Flux 

Με ενσωματωμένο led driver |  With build in led driver

1.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 100-110-120 LUMEN25562

2.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 185-195-215 LUMEN25563

Χωρίς ενσωματωμένο led driver | Without build in led driver 

Λειτουργεί με απομακρυσμένο led driver | Works with remote/external led driver 

 Φωτιστικό εσωτερικού χώρου 

 αλουμινίου 

 με προστατευτικό πλαστικό κάλυμμα διάφανο 

 με ανακλαστήρα αλουμινίου  

 κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό 

 κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο από γυψοσανίδα  

 ή σε τοίχο από μπετό με συνοδευτική βάση αλουμινίου 

 με ενσωματωμένο Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD 

 με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης  

 για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led 

 σε θερμοκρασίας χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin 

 κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6000-6500 Κelvin 

 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90 

 λειτουργεί με ή χωρίς ενσωματωμένο LED driver 

 On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v 

 κατάλληλο για φωτισμό διαδρόμων , σκαλοπατιών 

 Recessed indoor lighting fitting 

 suitable for asymmetric dark light effect 

 Suitable for placement into wall from false ceiling 

 or into concrete wall by using an aluminum supporting wall base  

 with incorporated POWER LED SMD technology 

 with high performance heatsink  

 for best heat management 

 CRI>80, upon request available with CRI>90 

 in 2700-3000-4000 KELVIN 

 also available upon request in 5000-6000-6500 Kelvin 

 available with or without incorporated led driver 

 On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v 

 suitable for lighting corridors and walk steps 


