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WATERPROOF LED FITTINGS

ΣTEΓANA ΦΩTIΣTIKA ME LEDS

NEWNEW
HYDROTUBE 1 LED

4∆ιακοσµητικός προβολέας στεγανός
4εξωτερικού χώρου
4χυτός αλουµινίου
4µε υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους
6mm διάφανο ή µατ
4µε ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
4και στιπιοθλίπτη Pg11 Ip68
4κατάλληλος για 12 λυχνίες led ισχύος
µε φακό 1W 15o-25ο-40ο-60ο
4µε ενσωµατωµένο led driver
4για φωτισµό εξωτερικών χώρων,
4οικιών, καταστηµάτων, ξενοδοχείων.
4Decorative waterproof projector
4for indoors use
4from die cast aluminum
4with tempered glass 6mm thick transparent
or mat
4with silicon gaskets and Pg11 Ip68
cable gland
4suitable for 12 power led lamps
with lens 1W 15o-25o-40o-60o
4and incorporated led driver
4for external lighting of shops, houses, hotels.
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HYDROTUBE 2 LED
4∆ιακοσµητικός προβολέας στεγανός
4εξωτερικού χώρου
4χυτός αλουµινίου
4µε υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους
6mm διάφανο ή µατ
4µε ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
4και στιπιοθλίπτη Pg11 Ip68
4κατάλληλος για 12 λυχνίες led ισχύος RGB
µε φακό 15o-25o-40o-60o
4µε ενσωµατωµένο RGB controller
4και led driver
4για φωτισµό εξωτερικών χώρων, οικιών,
καταστηµάτων, ξενοδοχείων.
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4Decorative waterproof projector
4for indoors use
4from die cast aluminum
4with tempered glass 6mm thick transparent
or mat
4with silicon gaskets and Pg11 Ip68 cable gland
4suitable for 12 power led lamps RGB 15o-25o40o-60o with lens
4and incorporated RGB controller
4and led driver
4for external lighting of shops, houses, hotels.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder
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Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας
προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27421

3.1W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 250-265-285 LUMEN

27879

4.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 345-365-385 LUMEN

27880

4.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 545-385-605 LUMEN

27881

4.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-620-635 LUMEN

75mm

145mm

5mm
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5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

MATRIX COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Στεγανός προβολέας καρφωτός εδάφους
με σώμα αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
με κλείδωση ορειχάλκινη , επινικελωμένη
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
με γυάλινο προφυλακτήρα pyrex διάφανο ή ματ
κατάλληλος για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνης
με προ-εγκατεστημένο καλώδιο
neoprene μήκους 1.50μέτρου
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
προσφέρεται με καρφί για στήριξη στο έδαφος
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλος για φωτισμό κήπων και αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών (αγάλματα, κολόνες, παράθυρα)

27518

DICHROIC 230-240V GU10 35WATT

27519

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230V-240V 7-8W

27520

DICHROIC 12V GU5.3 35W

27521

DICHROIC MR16 GU5.3 12V 12V 8W

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

PRESTIGE GROUND ALU 1

Waterproof projector
for outdoors use
from heavy duty aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with nickel plated arm made from brass
with protective pyrex glass ,transparent or mat
suitable for MR16 lamps
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with silicon gaskets
with brass nickel plated cable gland PG9 Ip68
with pre-fitted 1m neoprene cable
offered with spike for ground
painted with electrostatic polyester powder
suitable for garden lighting and decorative lighting
of architectural details, building and shop facades
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5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

?

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε
2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable
phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη Pg 9 ορειχάλκινο
επινικελωμένο IP68
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
προ-καλωδιωμένο
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
NORMAL PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27476

5.0W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 520-540-560 LUMEN

27477

6.8W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 590-620-650 LUMEN

27828

8.0W 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 700-735-775 LUMEN

27829

9.0W 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 750-780-825 LUMEN

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
With tempered glass transparent or mat
With incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90 & CRI 98+
In 2700-3000-4000 Kelvin
Upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
With high performance aluminum reflector
Available with 15°-25°-40°-60° beam
Upon request available with 10° beam
with incorporated led driver On/off as standard
upon request available
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
with cable gland made from brass,
nickel plated Pg 9 Ip68
upon request available with pre-fitted cable
suitable for decorative lighting
of architectural details
such building and shop facades
or for garden lighting

HIGH PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27830

7.0W 220-240vI 2700-3000-4000 KELVIN I 695-725-750 LUMEN

27831

8.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 850-890-925 LUMEN

75mm

142mm

5mm
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5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE ENERGY 75 COB LED

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Ø75mm

142mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

125mm

430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

Accessories
upon request

75mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

30mm

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent
or mat 10mm thick
with incorporated 1 AC COB LED
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
detailssuch building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27671

10W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-830-910 LUMEN

27672

10W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 880-930 LUMEN

27673

15W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1170-1245-1320 LUMEN

27674

15W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 1290- 1395 LUMEN
10mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 AC COB LED 1

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

Accessories upon request

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

LED Modules
Ready Line COB

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Technical notes
• LED built-in module for integration into luminairs
• Mains voltage 230V AC
• Power factor> 0.95
• THD: <20%

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent
or mat 10mm thick
with incorporated 1 AC COB LED
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27676

10W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-830-910 LUMEN

27677

10W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 880-930 LUMEN

27678

15W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1170-1245-1320 LUMEN

27679

15W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 1290- 1395 LUMEN
10mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 AC FOCUS COB LED 1

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

Accessories upon request

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

LED Modules
Ready Line COB

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Technical notes
• LED built-in module for integration into luminairs
• Mains voltage 230V AC
• Power factor> 0.95
• THD: <20%

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών,
κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27423

7W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-615 LUMEN

27868

9.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 750-780-820 LUMEN

65

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

ΣΤΕΓΑΝOI ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 120 COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

mm
Ø120

-175

155

mm

Standard deviation of color matching ≤ sdcm
Upon request available with 2 sdcm

90°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

355°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 90° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 90° vertically

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

MP

Accesories: Die cast aluminum base / Honey comb louvre

90°

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών,
κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27422

7W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-615 LUMEN

27867

9.5W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 750-780-820 LUMEN

65

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

ΣΤΕΓΑΝOI ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 120 FOCUS COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop facades

mm

-178

158

Standard deviation of color matching ≤ sdcm
Upon request available with 2 sdcm

90°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

355°

Περιστρεφόμενο
355° οριζοντίως και 90° καθέτως
Adjustable
355° horizontally and 90° vertically

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

MP

Accesories: Die cast aluminum base / Honey comb louvre

90°

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε
2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27531

21W 230-240V | 600mA| 2700-3000-4000 KELVIN | 1715-1775-1850 LUMEN

27532

25W 230-240V | 700mA| 2700-3000-4000 KELVIN | 1965-2035-2130 LUMEN

10mm

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 FOCUS LONG COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε
3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27687

12W 230-240volt/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1125-1175 LUMEN

27688

17W 230-240volt/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1465-1535-1605 LUMEN

COB LED INCREASED EFFICACY

27689

14W 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1300-1350-1400LUMEN
10mm

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 120 FOCUS SHORT COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε
2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας
προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27351

21W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1715-1775-1850 LUMEN

27352

21W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1965-2035-2130 LUMEN

10mm

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5076

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 LONG COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop facades

L

120mm

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών,κτιρίων, καταστημάτων

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 PR AC LED 2

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent
or mat 10mm thick
with incorporated 1 AC COB LED
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27662

15W 220-240V | 2700 KELVIN | 935 LUMEN

27663

15W 220-240V | 3000 KELVIN | 995 LUMEN

27664

15W 220-240V | 3500 KELVIN | 1030 LUMEN

27665

15W 220-240V | 4000 KELVIN | 1055 LUMEN

27666

15W 220-240V | 5000 KELVIN | 1100 LUMEN

65

LED Modules for Direct Connection to Mains Voltage 220-240V

LED Modules
Ready Line COB

MP

Technical notes
• LED built-in module for integration into luminairs
• Mains voltage 230V AC
• Power factor> 0.95
• THD: <20%

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών λεπτομερειών,
κτιρίων, καταστημάτων

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 120 PR AC LED

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat 10mm thick
with incorporated 1 AC COB LED
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

27654

COB LED 15W 220-240V | 2700 KELVIN | 935 LUMEN

27655

COB LED 15W 220-240V | 3000 KELVIN | 995 LUMEN

27656

COB LED 15W 220-240V | 3500 KELVIN | 1030 LUMEN

27657

COB LED 15W 220-240V | 4000 KELVIN | 1055 LUMEN

27658

COB LED 15W 220-240V | 5000 KELVIN | 1100 LUMEN

MP

65

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 120 PR LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat 10mm thick
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated/built in led driver On/off as
standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
COB LED NORMAL OUTPUT

27531

12.0W 220-240V| 2700-3000-4000 KELVIN | 1065-1105-1132 LUMEN

27532

12.0W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1255-1285-1315 LUMEN
COB LED HIGH OUTPUT

27532

13.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1425-1490-1540 LUMEN

MP
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 AC COB LED ισχύος
CRI>80
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών,κτιρίων, καταστημάτων
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat 6mm thick
with incorporated 1 AC COB LED
CRI>80
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27681

15W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 935-995-1055 LUMEN

27682

20W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1300-1400-1450 LUMEN

LED Modules for Direct Connection to Mains Voltage 220-240V

10mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 150 AC COB LED 1
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5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 6mm
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας
προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27497

12W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1125-1175 LUMEN

27498

18W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1575-1600-1650 LUMEN

27499

21W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN

6mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 150 BOX COB LED
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ΚΑΡΦΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKE AVAILABLE UPON REQUEST

305mm

5075

MP

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 12 High Power Led ισχύος
τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και με φακούς δέσμης 10°
CRI>80
διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
στιπιοθλίπτη Pg9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

POWER LED WITH LENS
27348

12W 12X1W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 980-1035-1150 LUMEN

27349

18W 12X1.50W| 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1380-1460-1600 LUMEN

27350

24W 12X2W| 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1785-1890-2080 LUMEN
10mm
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5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 150 SMD LED 2

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 12High Power
Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
upon request available with 10° beam
CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 98+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details, building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 12 High Power Led ισχύος
τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και με φακούς δέσμης 10°
CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
βίδες inox
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

POWER LED WITH LENS
27426

12W 12X1W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 980-1035-1150 LUMEN

27427

18W 12X1.50W| 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1380-1460-1600 LUMEN

6mm

65

5075

305mm

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 12High Power
Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
upon request available with 10° beam
CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 98+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural
details, building and shop facades

MP

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 150 SMD LED

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 BSG

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 &CRI>98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environmental conditions
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80, upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver on/off as standard
upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
with cable gland PG9 9 IP68
upon request available with pre-fitting cable

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
NORMAL PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27816

5.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 520-540-560 LUMEN

27817

6.8W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 590-620-650 LUMEN

27818

8.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 700-735-775 LUMEN

27819

9.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 750-780-825 LUMEN

HIGH PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27820

7.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 695-725-750 LUMEN

27821

8.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 850-890-925 LUMEN

5mm
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ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

Accessories
upon request

mp

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27859
27860

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10 | ref.1
MR16 LED LAMP 220-240V 12W MAX GU10 | ref.1
MR16 DICHROIC LAMP 12V MAX 50W GU5.3| ref.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3 | ref.3

75mm

93-123mm
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ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 G 1DS

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
with antiglare hood
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Accessories
upon request

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

125mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας led στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 1 High Power Led
ισχύος τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°-120°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και με φακούς δέσμης 10°
LM80, CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
λειτουργεί με εξωτερικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass 6mm thick
transparent or mat
with incorporated 1 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°-120°
upon request available with 10° beam
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 90+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
works/need remote/external led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
SMD POWER LED WITH LENS

27647

1W | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-90-105 LUMEN

27648

1.5W | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 115-125-135 LUMEN

27649

2W | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-170 LUMEN

6mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE ENERGY 3 NOVA LED

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

45mm

95mm

MP

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

100mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 &CRI>98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable
 phase αντί Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
με ορειχάλκινο επινικελωμένο IP68
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27704

6.5W

230-240V

250mA

2700-3000-4000 KELVIN

570 - 600 - 630 LUMEN

27705

10W

230-240V

350mA

2700-3000-4000 KELVIN

750 - 800 - 850 LUMEN

75mm

145mm

65

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE ENERGY 75 COB LED 2 BRASS SPIKE

Waterproof led projector
for outdoors use from
heavy duty die cast aluminum
suitable for external use with tempered glass
transparent or mat
with incorporated 1 COB LED LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum
 reflector available with 15,25,40,60°
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver on/off as standard
upon request available
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
with cable gland made from brass,
nickel plated PG9 9 IP68
upon request available with pre-fitting cable
suitable for decorative lighting of architectural
details such building and shop
facades or for garden lighting

145mm

Ø75mm

20mm

MP

20mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ÓÔÅÃÁÍÏÉ ÐÑÏÂÏËÅÉÓ
WATERPROOF PROJECTORS

Προβολέας στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
κατάλληλος για λυχνίες metal halide
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
λειτουργεί με ενσωματωμένο
ηλεκτρονικό σύστημα έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

27685

HCI-TC HCI-TC | 230V | G8.5 | 50W

27686

HQI-T HQI-T | 230V | G12 | 35W

27140

HCI-TC HCI-TC | 230V | G8.5 | 35W

27141

HQI-T HQI-T | 230V | G12 | 50W

27142

HCI-TC HCI-TC | 230V | G8.5 | 70W

27143

HQI-T HQI-T | 230V | G12 | 70W

27144

HQI-TS HQI-TS | 230V | Rx7s | 70W

6mm

5075

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE MAXI 3 PROJECTOR MH

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat, 6mm thick
suitable for metal halide lamps
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated/built in metal halide electronic gear
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

65

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

125mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα
tempered πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 12 High Power Led ισχύος
τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και με φακούς δέσμης 10°
LM80, CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

POWER LED WITH LENS
27355

12W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 980-1035-1150 LUMEN

27356

18W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1380-1460-1600 LUMEN

27357

24W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1785-1890-2080 LUMEN
6mm
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5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE MAXI 3 PROJECTOR SMD

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 12High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
upon request available with 10° beam
LM 80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 90+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details,
building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με κλείδωση αλουμίνιου
για κάθετη και οριζόντια κίνηση
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

27440

16W 230-240V | 500 mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1290-1330 LUMEN

27441

23W 230-240V | 500 mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1605-1710-1770 LUMEN

65

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat 6mm thick
with aluminum heavy duty bracket
for vertical and horizontal movement
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting
of architectural details
such building and shop facades

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

MP

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

ΣΤΑΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE MAXI 4 COB LED PROJECTOR

Exterior | Waterproof Projectors | Led

Description

Waterproof led projector
for outdoors us e
from heavy duty die cas t aluminum
painted with electros tatic polyes ter powder
s uitable for external us e
with tempered glas s 10mm thick , trans parent or mat
with incorporated 12High Power Led SMD technology
adjus ted on a cooling s ys tem for heat management
with lens 15°-25°-40°-60°
upon reques t available with 10° beam
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t available with CRI>90 and CRI 90+
upon reques t available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt
with s ilicon gas kets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox s crews
s uitable for decorative lighting of architectural details , building and s hop facades

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Exterior | Waterproof Projectors | Led

Description

Waterproof led projector
for outdoors us e
from heavy duty die cas t aluminum
painted with electros tatic polyes ter powder
s uitable for external us e
with tempered glas s 10mm thick , trans parent or mat
with incorporated 12High Power Led SMD technology
adjus ted on a cooling s ys tem for heat management
with lens 15°-25°-40°-60°
upon reques t available with 10° beam
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t available with CRI>90 and CRI 90+
upon reques t available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt
with s ilicon gas kets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox s crews
s uitable for decorative lighting of architectural details , building and s hop facades

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg 9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
27424

12W 230-240V | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1125-1175 LUMEN

27425

17W 230-240V | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1465-1535-1605 LUMEN

6mm

65

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE 150 COB LED 1

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg 9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectural details
such building and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά
με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27849

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 12W MAX | ref.2

27850

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 12W MAX | ref.4
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ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE-75-1DL

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

125mm

Accessories
upon request

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27847
27848

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10 | ref.1
MR16 LED LAMP 220-240V 12W MAX GU10 | ref.1
MR16 DICHROIC LAMP 12V MAX 50W GU5.3 | ref.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3 | ref.3

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE-75-1DS

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable
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ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

125mm

Accessories
upon request

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU5.3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27853

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 12W MAX | ref.2

27854

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 12W MAX | ref.4

75mm

115mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE-75-2BL

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

65

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

125mm

Accessories
upon request

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU5.3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27851
27852

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10 | ref.1
MR16 LED LAMP 220-240V 12W MAX GU10 | ref.1
MR16 DICHROIC LAMP 12V MAX 50W GU5.3| ref.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3 | ref.3

75mm

90mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 2BS

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable
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ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Accessories
upon request

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

125mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 BS

Προβολέας led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 &CRI>98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° ανακλαστήρα
με ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
polyester powder coated
for resistance under harsh environmental conditions
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80, upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver on/off as standard
upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
with cable gland PG9 9 IP68
upon request available with pre-fitting cable

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
NORMAL PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27816

5.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 520-540-560 LUMEN

27817

6.8W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN I 590-620-650 LUMEN

27818

8.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 700-735-775 LUMEN

27819

9.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 750-780-825 LUMEN

HIGH PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27820

7.0W | 220-240V I 2700-3000-4000 KELVIN I 695-725-750 LUMEN

27821

8.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 850-890-925 LUMEN

5mm
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ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

Accessories
upon request

mp

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27861

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 12W MAX | ref.2

27862

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 12W MAX | ref.4

75mm

118-148mm
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ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 G 1DL

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
with antiglare hood
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

125mm

Accessories
upon request

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27683

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 12W MAX | ref.2

27684

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 12W MAX | ref.4

75mm

118-148mm
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ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 G 2BL

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
with antiglare hood
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

125mm

Accessories
upon request

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας στεγανός
κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτός αλουμινίου
με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 5mm
διάφανο (standard) ή ματ (κατόπιν παραγγελίας)
με λυχνιολαβή πορσελάνης
κατάλληλος για λυχνίες MR16 GU10 ή GU3
με στιπιοθλίπτη PG9 ΙP68
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με βίδες inox
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
με neoprene καλώδιο

27865
27866

MR16 DICHROIC 220-240V 50W MAX GU10 | ref.1
MR16 LED LAMP 220-240V 12W MAX GU10 | ref.1
MR16 DICHROIC LAMP 12V MAX 50W GU5.3| ref.3
MR16 LED LAMP 12V MAX 12W GU5.3 | ref.3

75mm

93-123mm
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ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 75 G 2BS

Waterproof projector
suitable for exteriors use
from die cast aluminum
with antiglare hood
polyester powder coated
for resistance under harsh environment conditions
with protective tempered glass 5mm thick
transparent as standard, or upon request mat satin
with porcelain lampholder
suitable for MR16 lamps GU10 or GU5.3
with cable gland IP68 PG9
with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered pre-cabled
with neoprene cable

ΚΑΡΦΩΤΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
GROUND SPIKES AVAILABLE UPON REQUEST

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

5075

305mm

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

Accessories
upon request

5201
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

430mm

MP

5076
ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

125mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Στεγανός προβολέας καρφωτός εδάφους
με σώμα αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
με κλείδωση ορειχάλκινη , επινικελωμένη
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
με γυάλινο προφυλακτήρα pyrex
διάφανο ή ματ
κατάλληλος για λυχνίες τύπου MR16
12volt GU5.3 ή 230-240volt GU10
ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνης
με προ-εγκατεστημένο καλώδιο
neoprene μήκους 1.50μέτρου
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
προσφέρεται με καρφί για στήριξη στο έδαφος
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλος για φωτισμό κήπων , και αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών (αγάλματα, κολόνες, παράθυρα)

27667

DICHROIC GU10 230-240V 35WATT

27668

DICHROIC MR16 GU10 220-240V 230V-240V 7-8W

27669

DICHROIC 12V GU5.3 35W

27670

LED LAMP MR16 GU5.3 12V 12V 8W
5mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF LED PROJECTORS

TUBE ENERGY 60 G

Waterproof projector
for outdoors use
from heavy duty aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with nickel plated arm made from brass
with protective pyrex glass ,transparent or mat
suitable for MR16 lamps
12volt GU5.3 or 230-240volt GU10
with silicon gaskets
with brass nickel plated cable gland PG9 Ip68
with pre-fitted 1m neoprene cable
offered with spike for ground
painted with electrostatic polyester powder
suitable for garden lighting and decorative lighting
of architectural details, building and shop facades

65

5284
ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ
BRASS GROUND SPIKEL
L=205mm

5019

205mm

MP

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=205mm

205mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Προβολέας Led στεγανός
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 6mm διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται
με 10° ανακλαστήρα
λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on-off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
στιπιοθλίπτη Pg9 από πολυαμίδη IP68
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27683

12W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 980-1035-1150 LUMEN

27684

18W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1380-1460-1600 LUMEN

6mm
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5075

305mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE MAXI 3 PROJECTOR COB LED

Waterproof led projector
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external use
with tempered glass transparent or mat 6mm thick
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
upon request available with 10° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
polyamide cable gland Pg9 Ip68
and inox screws
suitable for decorative lighting of architectual details
such buildings and shop facades

ΚΑΡΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ALUMINUM GROUND SPIKEL
L=305mm

5201

125mm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
GROUND SURFACED ALUMINUM SUPPORT
L=305mm

5076

430mm

MP

ΚΙΤ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
SUPPORTING ALUMINUM KIT
L=430mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | WATERPROOF GROUND BURIED FITTINGS

MARINER BRASS GROUND

waterproof ground buried fitting
made from Brass
with tempered stepped glass 10mm thick
transparent or mat
with inox and silicon gaskets
with 1 cable gland PG9 IP68
available with ground base made from brass

ME STAUERH LYXNIOLABH / WITH FIXED LAMPHOLDER

30133

DICHROIC 12V 50W MAX GU5.3

30134

DICHROIC 230-240V 50W MAX GU10

5285

Βάση ορειχάλκινη στρογγυλή για τοποθέτηση στο έδαφος
Brass round base for placement in the ground

10mm
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40

120mm

Τυποποιημένα χρώματα
Standard colors

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Upon request the above fitting can be painted with Polyester Electrostatic Powder

ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | WATERPROOF GROUND BURIED FITTINGS

Στεγανό φωτιστικό εδάφους
από σώμα χυτό αλουμινίου
με στεφάνι χυτό αλουμινίου
βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικό περιβάλλον
με υάλινο προφυλακτήρα 10mm , διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 High Power Led τεχνολογίας SMD
προσαρμοσμένα σε ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
CRI80, διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
σε χρωματική θερμοκρασία 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Κelvin
με προσαρμοσμένους φακούς 15°-25°-35°-60°
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με φακό δέσμης 10°
με βίδες Inox , με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με στιπιοθλίπτη PG13 IP68
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable Phase Cut/Dali/1-10v
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με βαρέως τύπου
Ανοξείδωτο/stainless steel-INOX στεφάνι
με υάλινο προφυλακτήρα 12mm πάχους
προσφέρεται με βάση από αλουμίνιο ,
ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
για τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφός

MATRIX GROUND SMD LED ROTATE

175mm

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
κατόπιν παραγγελίας
Αvailable with inox frame upon request

Waterproof ground buried fitting
from heavy duty die cast aluminum body and frame
painted with electrostatic polyester powder
for resistance in external environment
with tempered glass 10mm thick, transparent or mat
with incorporated 1 High Power Led Smd technology
adjusted on high performance heatsink
for best heat management of led
CRI80 as standard, upon request
available with CRI>90 in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500 and 5000 Kelvin
with lenses 15°-25°-35°-60°
upon request, available with 10° beam angle
with incorporated led driver, on/off as standard
upon request with dimmable Phase Cut/Dali/1-10volt
with inox screws and silicon gaskets
also, available with Stainless Steel/Inox heavy duty frame
accommodated with 12mm thick glass
luminaire is offered with supporting
aluminum base for ground fixation
painted with electrostatic polyester powder
Με κινητή λυχνιολαβή
για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder
for adjustable ligthing beam

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

355°
Με κάθετη κίνηση και οριζόντια περιφορά 355º
With vertically movable and orizontal adjustable 355º

175mm
17mm
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IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤΑΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm

ΕίσοδοςΚαλωδίων
Inputofcables

CABLE Ø14mm max

128mm

Ø14mm

Ø14mm

mp

Ø14mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

Χαλίκι/Drainage

Gravel

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

300mm

5339

10
mm

235mm

157mm

168mm

Φ157mm

ΣΤΑΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL MOUNTED LUMINAIRES

EXTERNAL LINE 2 SMD LED

Γραμμικό επίτοιχο φωτιστικό led
στεγανό
κατάλληλο για φωτισμό προς τα επάνω και κάτω
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό περιβάλλον
με δύο προστατευτικούς
υάλινους προφυλακτήρες tempered
ματ ή διάφανο πάχους 5mm
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την
καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°-120°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται
και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με ενσωματωμένο Led driver On/off
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με dimmable led driver
phase cut/Dali/1-10v
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες ιnox
κατάλληλο για φωτισμό προσόψεων

9641

POWER LED 12W
2x6W | 230-240V / 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [485-515-575 LUMEN] 120°

9642

POWER LED 16W
2x8W | 230-240V/350mA| 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [650-690-765 LUMEN] 120°

9651

POWER LED WITH LENS 12W
2x6W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [485-515-575 LUMEN ] 15°-25°-40°-60°

9643

POWER LED WITH LENS 16W
2x8W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [650-690-765 LUMEN] 15°-25°-40°-60°

23284

POWER LED 6W
2x3W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [245-255-285 LUMEN] 120°

9644

POWER LED 8W
2x4W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [325-345-382 LUMEN] 120°

9653

POWER LED WITH LENS 6W
2x3W | 230-240V/350mA| 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [245-255-285 LUMEN] 15°-25°-40°-60°

23285

POWER LED WITH LENS 8W
2x4W | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x [325-345-382 LUMEN] 15°-25°-40°-60°

120mm

MP

82x82mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

228mm

Linear led waterproof fitting
wall fixed
for outdoors and indoors use
suitable for up and down lighting
from heavy die cast aluminum profile
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external spaces
with two tempered glasses 5mm thick
transparent or mat
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a linear cooling
system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°-120°
upon request available with elliptical
beam or wall washing lenses
with incorporated LED driver , on/off as standard
upon request is available
with dimmable Dali or 1-10v
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting entrances,
corridors, building facades, windows, etc.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ | LINEAR WATERPROOF LUMINAIRES

EXTERNAL LINE 82 LLE

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
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
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή οn/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali
Linear LED fitting
Surface mounted
or susoended with suspension kit*
for indoors use
from extruded aluminum powder coated
with polycarbonate satin cover
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90
based on 140mm-280mm-560mm lenghts
adjusted on a linear cooling system
for best heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 2700-5000K-6500K
with incorporated LED driver on/off as standard
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

5mm
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ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα εξαρτήματά τους για στήριξη
στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x
0.75 με βάση χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και ύψους
35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

MP

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled to fitting. With 1.50m long
power supply cable 3x0.75mm or 5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die
cast aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and height=35mm. All
components ready prefitted to luminaire.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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 white 3000Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ | WATERPROOF LINEAR FITTINGS

EXTERNAL LINE 82 SMD LED

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
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
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led SMD technology
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
με ενσωματωμένο led driver οn/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali/Phase cut

23167

7W 7x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
525-560-630 LUMEN | LENGTH 338mm

23168

14W 14x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1050-1120-1260 LUMEN | LENGTH 618mm

23169

21W 21x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1575-1680-1890 LUMEN | LENGTH 918mm

23170

28W 28x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
2100-2240-2520 LUMEN | LENGTH 1218mm

6mm

IP

Linear waterproof luminaire
ceiling mounted
suitable for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum profile
painted with polyester electrostatic powder seaside class II
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
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with incorporated led driver on/off as standard
upon request dimmable 1-10v/ Dali/Phase cut
82mm

97mm

LENGTH
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ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

MP

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled
to fitting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or
5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die cast
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and
height=35mm. All components ready prefitted to luminaire.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ | WATERPROOF LINEAR FITTINGS

EXTERNAL LINE 82 SMD LVR LED

23183

7W 7x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
525-560-630 LUMEN | LENGTH 338mm

23184

14W 14x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1050-1120-1260 LUMEN | LENGTH 618mm

23185

21W 21x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1575-1680-1890 LUMEN | LENGTH 918mm

23186

28W 28x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
2100-2240-2520 LUMEN | LENGTH 1218mm

6mm

IP

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
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
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led SMD technology
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
με ενσωματωμένο led driver οn/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali/Phase cut
Linear waterproof luminaire
ceiling mounted
suitable for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum profile
painted with polyester electrostatic powder seaside class II
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
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with incorporated led driver on/off as standard
upon request dimmable 1-10v/ Dali/Phase cut

82mm

97mm

LENGTH

65

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

MP

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled
to fitting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or
5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die cast
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and
height=35mm. All components ready prefitted to luminaire.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ | WATERPROOF LINEAR FITTINGS

EXTERNAL LINE 82 T5 LVR
Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
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
painted with polyester electrostatic powder seaside class II
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

23187

LUMILUX-FH T5 1x14W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 618mm

23188

LUMILUX-FH T5 1x21W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 918mm

23189

LUMILUX-FH T5 1x28W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1218mm

23190

LUMILUX-FH T5 1x24W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 618mm

23191

LUMILUX-FH T5 1x39W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 918mm

23192

LUMILUX-FH T5 1x54W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1218mm

6mm

82mm

97mm

LENGTH

IP

65

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

MP

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled
to fitting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or
5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die cast
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and
height=35mm. All components ready prefitted to luminaire.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ | WATERPROOF LINEAR FITTINGS

EXTERNAL LINE 82 T5

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ
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
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
painted with polyester electrostatic powder seaside class II
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
with incorporated electronic ballast on/off
upon request dimmable 1-10v or Dali

23171

LUMILUX-FH T5 230V 1x14W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 618mm

23172

LUMILUX-FH T5 230V 1x21W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 918mm

23173

LUMILUX-FH T5 230V 1x28W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1218mm

23174

LUMILUX-FQ T5 230V 1x24W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 618mm

23175

LUMILUX-FQ T5 230V 1x39W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 918mm

23176

LUMILUX-FQ T5 230V 1x54W G5 ΜΗΚΟΣ / LENGTH 1218mm

6mm

82mm

97mm

LENGTH

IP

65

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

MP

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled
to fitting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or
5x0.75mm. Connected to fitting and 1 pcs of round die cast
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and
height=35mm. All components ready prefitted to luminaire.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE LED FIXED 1-2 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη
διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 350mA
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

HYDROLINE LED FIXED 1CC
24W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1030mm

23140

24W 350mA | 2700 KELVIN | 1920 LUMEN

23141

24W 350mA | 3000 KELVIN | 2040 LUMEN

23142

24W 350mA | 4000 KELVIN | 2280 LUMEN

23143

8x1W RED + 8x1W GREEN + 8x1W BLUE

40mm x 32mm

1030mm

IP

54

HYDROLINE LED FIXED 2CC
12W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 540mm

23144

12W 350mA | 2700 KELVIN | 960 LUMEN

23145

12W 350mA | 3000 KELVIN | 1020 LUMEN

23146

12W 350mA | 4000 KELVIN | 1140 LUMEN

23147

4x1W RED + 4x1W GREEN + 4x1W BLUE

40mm x 32mm

540mm

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 350mA
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
suitable for exterior lighting of building facades, windows

IP

54

MP

MAT TEMPERED GLASS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE LED FIXED 1-2 CV

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται
και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 24VOLT DC
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

HYDROLINE LED FIXED 1CV

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 24VOLT DC (for parallel wiring)
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
suitable for exterior lighting of building facades, windows

24W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1030mm

23286

24W 24V DC | 2700 KELVIN | 1920 LUMEN

23287

24W 24V DC | 3000 KELVIN | 2040 LUMEN

23288

24W 24V DC | 4000 KELVIN | 2280 LUMEN

23289

24W RGB 24V DC | 8x1W RED + 8x1W GREEN + 8x1W BLUE

40mm x 32mm

1030mm

IP

54

HYDROLINE LED FIXED 2CV
12W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 540mm

23290

12W 24V DC | 2700 KELVIN | 960 LUMEN

23291

12W 24V DC | 3000 KELVIN | 1020 LUMEN

23292

12W 24V DC | 4000 KELVIN | 1140 LUMEN

23293

12W RGB 24V DC | 4x1W RED + 4x1W GREEN + 4x1W BLUE

40mm x 32mm

540mm

IP

54

MP

MAT TEMPERED GLASS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE LED MOVE 5-6 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 350mA
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

HYDROLINE LED MOVE 5CC
24W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS
ΜΗΚΟΣ / LENGHT 1030mm

23140

24W 350mA | 2700 KELVIN | 1920 LUMEN

23141

24W 350mA | 3000 KELVIN | 2040 LUMEN

23142

24W 350mA | 4000 KELVIN | 2280 LUMEN

23143

8x1W RED + 8x1W GREEN + 8x1W BLUE

40mm x 32mm

1030mm

IP

54

HYDROLINE LED MOVE 6CC
12W POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 350mA
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
suitable for exterior lighting of building facades, windows

ΜΗΚΟΣ / LENGHT 540mm

23144

12W 350mA | 2700 KELVIN | 960 LUMEN

23145

12W 350mA | 3000 KELVIN | 1020 LUMEN

23146

12W 350mA | 4000 KELVIN | 1140 LUMEN

23147

4x1W RED + 4x1W GREEN + 4x1W BLUE

540mm

IP

54

MP

40mm x 32mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE MOVE LED 3 CV

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για
την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 24VOLT DC
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο
καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

27361

8W 8X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 650-690-765 LUMEN | Length 1.1 & 1.2

27362

16W 16X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 1305-1380-1535 LUMEN | Length 2.1 & 2.2

27363

24W 24X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 1950-2050-2300 LUMEN | Length 3.1 & 3.2.2

27364

32W 32X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 2600-2750-3070 LUMEN | Length 4.1 & 4.2

27365

40W 40X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN| 3250-3450-3840 LUMEN | Length 5.1 & 5.2

IP

65

Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 24VOLT DC (for parallel wiring)
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
Suitable for exterior lighting of building facades, windows

MOVABLE VERSION / LENGHTS

MP

FIXED VERSION / LENGHTS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE MOVE LED 4 CC

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη
διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται
και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 350mA
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο
καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.
POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

27366

7x1W 350mA
2700-3000-4000 KELVIN| 570-600-670 LUMEN | Length 1.1 & 1.2

27367

14x1W 350mA
2700-3000-4000 KELVIN | 1140-1200-1340 LUMEN | Length 2.1 & 2.2

27368

21x1W 350mA
2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-2000 LUMEN | Length 3.1 & 3.2

27369

28x1W 350mA
2700-3000-4000 KELVIN | 2280-2400-2680 LUMEN | Length 4.1 & 4.2

27370

35x1W 350mA
2700-3000-4000 KELVIN | 2850-3020-3350 LUMEN | Length 5.1 & 5.2
IP
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Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 350mA
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
Suitable for exterior lighting of building facades, windows

MOVABLE VERSION / LENGHTS

MP

FIXED VERSION / LENGHTS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE MOVE LED 5 CV

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την καλύτερη
διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 24VOLT DC
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο
καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

27533

7W 7X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-670 LUMEN | Length 1.1 & 1.2

27534

14W 14X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 1140-1200-1340 LUMEN | Length 2.1 & 2.2

27535

21W 21X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-2000 LUMEN | Length 3.1 & 3.2

27536

28W 28X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN | 2280-2400-2680 LUMEN | Length 4.1 & 4.2

27537

35W 35X1W 24V DC
2700-3000-4000 KELVIN| 2850-3020-3350 LUMEN | Length 5.1 & 5.2

IP
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Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80,CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 24VOLT DC (for parallel wiring)
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
Suitable for exterior lighting of building facades, windows

MOVABLE VERSION / LENGHTS

FIXED VERSION / LENGHTS

MP

ANTI GLARE HONEYCOMB LOUVER

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE MOVE LED 4 CV 2

POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

27899

8.5 24V DC | 7 LED
2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-670 LUMEN | Length 1.1 & 1.2

27900

17W 24V DC | 14 LED
2700-3000-4000 KELVIN | 1140-1200-1340 LUMEN | Length 2.1 & 2.2

27901

25.5W 24V DC | 21 LED
2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-2000 LUMEN | Length 3.1 & 3.2

27902

37W 24V DC | 28 LED
2700-3000-4000 KELVIN | 2280-2400-2680 LUMEN | Length 4.1 & 4.2

27903

42W 24V DC | 35 LED
2700-3000-4000 KELVIN| 2850-3020-3350 LUMEN | Length 5.1 & 5.2

IP
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MOVABLE VERSION / LENGHTS

MP

FIXED VERSION / LENGHTS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ LED ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LUMINAIRES

HYDROLINE MOVE LED 5 CC HIGH

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την
καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 350mA
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.

POWER LED ΜΕ ΦΑΚΟ / LED WITH LENS

27401

10.50W 7X1.50W 500mA
2700-3000-4000 KELVIN | 770-840-910 LUMEN | Length 1.1 & 1.2

27402

21W 14X1.50W 500mA
2700-3000-4000 KELVIN | 1540-1680-1820 LUMEN | Length 2.1 & 2.2

27403

31.50W 21X1.50W 500mA
2700-3000-4000 KELVIN | 2310-2520-2730 LUMEN | Length 3.1 & 3.2

27404

42W 28X1.50W 500mA
2700-3000-4000 KELVIN | 3080-3360-3640 LUMEN | Length 4.1 & 4.2

27405

52.50W 35X1.50W 500mA
2700-3000-4000 KELVIN | 3850-4200-4550 LUMEN | Length 5.1 & 5.2
IP
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Linear wall fixed or ceiling mounted lighting fitting
available in fixed and in movable version
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
LM80, CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
works with remote/external LED driver
input voltage 350mA
wired with 1.5m of cable in neoprene
with 1 or 2 cable glands PGII Ip68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides for capability of movement
with silicon gaskets and inox screws
suitable for exterior lighting of building facades, windows

MOVABLE VERSION / LENGHTS

FIXED VERSION / LENGHTS

MP

ANTI GLARE HONEYCOMB LOUVER

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | LINEAR PROFILE

LINEAR EXT 60 LLE MAT

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή τοίχου
εξωτερικού χώρου
στεγανό
από πολυκαρμπονικό σωλήνα ματ σατινέ
εξωτερικής διαμέτρου Φ70mm
και εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
βίδες inox
με 1 ή 2 στιπιοθλήπτες PG11 IP68 από πολυαμίδη

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80

23129

LLE 3.1W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 315-330 LUMEN

23130

LLE 6.2W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 630-660 LUMEN

23131

LLE 9.3W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 945-990 LUMEN

23132

LLE 12.4W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1260-1320 LUMEN

23133

LLE 15.5W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1575-1650 LUMEN

23134

LLE 18.6W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1890-1980 LUMEN

23135

LLE 21.7W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2205-2310 LUMEN

23136

LLE 24.8W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2520-2640 LUMEN

23137

LLE 27.9W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2835-2970 LUMEN

23138

LLE 31W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 3150-3300 LUMEN

23139

LLE 34.1W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 3465-3630 LUMEN

70mm

Linear ceiling mounted or pendant fitting
for outdoor use
from heavy duty polycarbonate tube mat/satin cover
with external diameter D70mm
with internal extruded aluminum powder coated
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
with silicon gaskets and inox screws
with 1 or 2 polyamide cable glands PG11 IP68

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

65

Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του
φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην
οροφή , με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και
ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού , με καλώδιο διάφαν
o-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας
διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

MP

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) 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 1.50m long power supply cable 3×0.75mrn transparentwhite-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to
fitting, and 1 pcs of round die cart aluminum ceiling base, painted in same
color with luminaire , with external diameter d=60mm and height=15mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR LIGHT 1.1 INDOORS LLE

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από πολυκαρμπονικό σωλήνα ματ σατινέ
εξωτερικής διαμέτρου Φ70mm
και εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

34390

LLE 3.1W REF.1

70mm

250mm

34391

LLE 6.2W REF.2

70mm

390mm

34392

LLE 9.3W REF.3

70mm

530mm

34393

LLE 12.4W REF.4

70mm

670mm

34394

LLE 15.5W REF.5

70mm

810mm

34395

LLE 18.6W REF.6

70mm

950mm

34396

LLE 21.7W REF.7

70mm

1090mm

34397

LLE 24.8W REF.8

70mm

1230mm

34398

LLE 27.9W REF.9

70mm

1370mm

34399

LLE 31W REF.10

70mm

1510mm

34340

LLE 34.1W REF.11

70mm

1650mm

Linear ceiling mounted or pendant fitting
for indoors use
from heavy duty polycarbonate tube mat/satin cover
with external diameter D70mm
with internal extruded aluminum powder coated
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

MP

40

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR LIGHT 1.2 INDOORS LLE

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή κρεμαστό
εσωτερικού χώρου
από πολυκαρμπονικό σωλήνα ματ σατινέ
εξωτερικής διαμέτρου Φ70mm
και εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

34190

LLE 3.1W REF.1

34191

LLE 6.2W REF.2

34192

LLE 9.3W REF.3

34193

LLE 12.4W REF.4

34194

LLE 15.5W REF.5

34195

LLE 18.6W REF.6

34196

LLE 21.7W REF.7

34197

LLE 24.8W REF.8

34198

LLE 27.9W REF.9

34199

LLE 31W REF.10

34200

LLE 34.1W REF.11
40

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού
με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή , με
βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm ,
βαμμένη στο χρώμα του φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι
τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
μεγαλύτερα μήκη)
Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) 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 1.50m long power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey
(upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of
round die cart aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire ,
with external diameter d=60mm and height=15mm

MP

60mm

Linear ceiling mounted or pendant fitting
for indoors use
from heavy duty polycarbonate tube mat/satin cover
with external diameter D60mm
with internal extruded aluminum powder coated
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR LIGHT 4.2

Γραμμικό φωτιστικό led
Στεγανό
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχο
από ενισχυμένο πολυκαρμπινικό σωλήνα
διάφανο ή κατόπιν παραγγελίας ματ σατινέ
με εξωτερική διάμετρο Φ20mm
πρότυπο μήκος 1000mm
διαθέσιμο και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
με ενσωματωμένη ταινία High Power Led τεχνολογίας SMD
12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
2700-5000-6000-6500 Κelvin
επίσης διαθέσιμο με led ταινία κόκκινη-μπλε-πράσινηRGB (red-green-blue)
 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
με ένα ή δύο στιπιοθλίπτες PG7 IP68
με ελαστικά στεγανοποίησης
με δύο πλαϊνά μεταλλικά στηρίγματα που
επιτρέπουν στο σωλήνα
να στρέφεται ± 355° για να προσαρμόζεται η δέσμη φωτισμού
προς την επιθυμητή κατεύθυνση
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο
κατάλληλο για γραμμικό φωτισμό προσόψεων

LED STRIP

23094

4.8W/m SMD 3528 60leds/meter 12VDC or
24V DC 300lm-360lm/meter

23095

7.2W/m SMD 5050 30leds/meter 12V DC or
24V DC 450lm-540lm/meter

23096

9.6W/m SMD 3528 120leds/meter 12V DC or
24V DC 600lm-720lm/meter

23097

14.4W/m SMD 5050 60leds/meter 12V DC or
24V DC 900lm-1080lm/meter

23098

3.9W/m 24V DC 510lm/meter 6500K
(5 years guarantee)

23099

4.3W/m 24V DC 510lm/meter 3000K-4000K
(5 years guarantee)

23100

8.1W/m 24V DC 1020lm/meter 6500K
(5 years guarantee)

23101

8.9W/m 24V DC 1020lm/meter 3000K-4000K
(5 years guarantee)

23102

12.5W/m 24V DC 1530lm/meter 6500K
(5 years guarantee)

23103

13.8W/m 24V DC 1530lm/meter 3000K-4000K
(5 years guarantee)

1020mm
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MP

20mm

Linear led luminaire
for outdoor installation
suitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
transparent or upon request mat (satin)
with external diameter D=20mm
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm length
upon request available in different lenghts
with incorporated High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2700-5000-6000-6500 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
with rubber gaskets
with one or two cable glands PG7 IP68
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjustment ±355° of lighting beam to
preferable direction
painted with electrostatic polyester powder
for resistance in external areas
upon request is available with pre-connected cable
suitable for facade lighting

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

1050mm
1000mm

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR PROFILE LED

LINEAR LIGHT 5.1 SMD CC

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχο
από ενισχυμένο πολυκαρμπινικό σωλήνα διάφανο
με εξωτερική διάμετρο Φ40mm
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
με τάπες αλουμινίου ηλεκτροστατικά
βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 350mA
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με δύο πλαϊνά μεταλλικά στηρίγματα
που επιτρέπουν στο σωλήνα
να στρέφεται για να προσαρμόζεται η δέσμη φωτισμού
προς την επιθυμητή κατεύθυνση
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο
καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων, προσόψεων κτιρίων,
παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη

POWER LED WITH LENS

23109

7x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-670 LUMEN

23110

14x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1140-1200-1340 LUMEN

23111

21x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-2000 LUMEN

23112

28x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2280-2400-2680 LUMEN

23113

35x1W 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2850-3020-3350 LUMEN
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MP

40mm

Linear led luminaire
for outdoors installation
suitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
transparent or upon request mat (satin)
with external diameter D=40mm
with rubber gaskets and inox screws
with die cast aluminum end caps
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with one or two cable glands PG9 IP68
for input and output of power supply cable
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
works with remote/external LED driver
input voltage 350mA
wired with 1.5m of cable in neoprene
suitable for exterior lighting of building facades, windows
upon request available in different lengths

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR LIGHT 5.1 SMD CV

Γραμμικό στεγανό φωτιστικό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχο
από ενισχυμένο πολυκαρμπινικό σωλήνα διάφανο
με εξωτερική διάμετρο Φ40mm
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
με τάπες αλουμινίου ηλεκτροστατικά
βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
τάση τροφοδοσίας 24volt
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 Ip68
για εισαγωγή και εξαγωγή καλωδίου παροχής ρεύματος
διατίθεται με δύο πλαϊνά μεταλλικά στηρίγματα
που επιτρέπουν στο σωλήνα
να στρέφεται για να προσαρμόζεται η δέσμη φωτισμού
προς την επιθυμητή κατεύθυνση
προσφέρεται με έτοιμο συνδεδεμένο
καλώδιο μήκους 1.50μ neoprene
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων, ξενοδοχείων.
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη

POWER LED WITH LENS

23200

7x1W 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 570-600-670 LUMEN

23201

14x1W 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1140-1200-1340 LUMEN

23202

21x1W 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-2000 LUMEN

23203

28x1W 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2280-2400-2680 LUMEN

23204

35x1W 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 2850-3020-3350 LUMEN
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MP

40mm

Linear led luminaire
for outdoors installation
suitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
transparent or upon request mat (satin)
with external diameter D=40mm
with rubber gaskets and inox screws
with die cast aluminum end caps
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated High Power Led SMD technology
CRI>80 as standard
Upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with one or two cable glands PG9 IP68
for input and output of power supply cable
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
works with remote/external LED driver
input voltage 24V DC
wired with 1.5m of cable in neoprene
suitable for exterior lighting of building facades, windows
upon request available in different lengths

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR LIGHT 5.1

Γραμμικό φωτιστικό led
Στεγανό
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχο
από ενισχυμένο πολυκαρμπινικό σωλήνα
διάφανο ή ματ σατινέ
με εξωτερική διάμετρο Φ40mm
πρότυπο μήκος 1000mm
προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
με τάπες αλουμινίου ηλεκτροστατικά
βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
με ενσωματωμένες 2 σειρές ταινίες High Power Led
τεχνολογίας SMD
12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-5000-6000-6500 Κelvin
επίσης διαθέσιμο με led ταινία
κόκκινη-μπλε-πράσινη-RGB (red-green-blue)
 CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
με ένα ή δύο στιπιοθλίπτες PG9 IP68
με ελαστικά στεγανοποίησης
με δύο πλαϊνά μεταλλικά στηρίγματα που επιτρέπουν στο σωλήνα
να στρέφεται για να προσαρμόζεται η δέσμη φωτισμού
προς την επιθυμητή κατεύθυνση
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο
κατάλληλο για γραμμικό φωτισμό προσόψεων
Linear led luminaire
for outdoor installation
suitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
transparent or upon request mat (satin)
with external diameter D=40mm
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm length
upon request available in different lenghts
with die cast aluminum end caps
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated 2 lines of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request in 2700-5000-6000-6500 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
with rubber gaskets
with one or two cable glands PG9 IP68
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
painted with electrostatic polyester powder
for resistance in external areas
upon request is available with pre-connected cable
suitable for facade lighting

LED STRIP

23087

9.6W/m (2×4.8w/m) SMD 3528 12V DC
or 24V DC 600-720lm/m

23088

14.4W/m (2×7.2w/m) SMD 5050 12V DC
or 24V DC 900-1080lm/m

23089

19.20W/m (2×9.6w/m) SMD 3528 12V DC
or 24V DC 1200lm-1440lm/m

23090

7.8W/m (2×3.9w/m) 24V DC
1020lm/meter 6500K (5 years guarantee)

23091

8.6W/m (2×4.3w/m) 24V DC 1020lm/meter
3000K-4000K (5 years guarantee)

23092

16.2W/m (2×8.1w/m) 24V DC 2040lm/meter
6500K (5 years guarantee)

1020mm
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MP

40mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

Exterior | Linear / Profile

Description

Linear led luminaire
for outdoor ins tallation
s uitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
trans parent or upon reques t mat (s atin)
with external diameter D=40mm
s tandard lenght 1000mm
available als o in 500mm-1500mm-2000mm length
upon reques t available in different lenghts
with die cat aluminum end caps
painted with electros tatic polyes ter powder
with incorporated 1 or 2 lines of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
als o available upon reques t in 2700-5000-6000-65000 Kelvin
in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
with incorporated led driver
with high performance heats ink for bes t heat management
with rubber gas kets
with one or two cable glands PG9 IP68
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjus tment of lighting beam to preferable direction
painted with electros tatic polyes ter powder
for res is tance in external areas
upon reques t is available with pre-connected cable
s uitable for facade lighting

Code - Lighting Source

Extra Information

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | LINEAR PROFILE

LINEAR LIGHT LLE

Γραμμικό φωτιστικό led
Στεγανό
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχο
από ενισχυμένο πολυκαρμπoνικό σωλήνα
διάφανο ή ματ σατινέ
με εξωτερική διάμετρο Φ40mm
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
Λειτουργεί με εξωτερικό LED driver
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
με ένα ή δύο στιπιοθλίπτες PG9 IP68
με ελαστικά στεγανοποίησης
με δύο πλαϊνά μεταλλικά στηρίγματα που επιτρέπουν στο σωλήνα
να στρέφεται για να προσαρμόζεται η δέσμη φωτισμού
προς την επιθυμητή κατεύθυνση
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ καλωδιωμένο
κατάλληλο για γραμμικό φωτισμό προσόψεων

23067

LLE 3.1W REF.1

40mm

250 or 275mm

23068

LLE 6.2W REF.2

40mm

390 or 415mm

23069

LLE 9.3W REF.3

40mm

530 or 555mm

23070

LLE 12.4W REF.4

40mm

670 or 695mm

23071

LLE 15.5W REF.5

40mm

810 or 835mm

23072

LLE 18.6W REF.6

40mm

950 or 975mm

23073

LLE 21.7W REF.7

40mm

1090 or 1115mm

23074

LLE 24.8W REF.8

40mm

1230 or 1255mm

23075

LLE 27.9W REF.9

40mm

1370 or 1395mm

23076

LLE 31W REF.10

40mm

1510 or 1535mm

23077

LLE 34.1W REF.11

40mm

1650 or 1675mm

Linear led luminaire
for outdoor installation
suitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
transparent or mat (satin)
with external diameter D=40mm
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
works with remote/external LED driver
seamless effect without shadows between modules
with rubber gaskets
with one or two cable glands PG9 IP68
with two brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjustment of lighting beam to preferable direction
painted with electrostatic polyester powder
for resistance in external areas
upon request is available with pre-connected cable
suitable for facade lighting

MP
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ | LINEAR PROFILE

LINEAR LIGHT T5 LOUVER

34190

LUMILUX-FH T5 230-240V | 1X14W G5 / ΣΧΕΔΙΟ H1 / DRAWING H1

34191

LUMILUX-FH T5 230-240V | 1X21W G5 / ΣΧΕΔΙΟ H2 / DRAWING H2

34192

LUMILUX-FH T5 230-240V | 1X28W G5 / ΣΧΕΔΙΟ H3 / DRAWING H3

34193

LUMILUX-FH T5 230-240V | 1X35W G5 / ΣΧΕΔΙΟ H4 / DRAWING H4

ΣΧΕΔΙΟ H1 | DRAWING H1

ΣΧΕΔΙΟ H2 | DRAWING H2

ΣΧΕΔΙΟ H3 | DRAWING H3

ΣΧΕΔΙΟ H4 | DRAWING H4
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ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20μ
(κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο φωτιστικό και στην οροφή ,
με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα του
φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας
διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

MP

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) 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 1.50m long power supply cable 3×0.75mrn transparent-white-black-grey (upon request available
in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cart aluminum ceiling base, painted in same color
with luminaire , with external diameter d=60mm and height=15mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Φωτιστικό γραμμικό στεγανό φθορισμού
για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
από πολυκαρμπονικό σωλήνα διάφανο
εξωτερικής διαμέτρου Φ70mm
με εσωτερικό ανακλαστήρα αλουμινίου
τύπου Louvre
κατάλληλο για 1 λυχνία φθορισμού Τ5 FH
με τάπες αλουμινίου
ηλεκτροστατικά βαμμένες με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PG9 ή PG11 IP68
από ορείχαλκο , σε χρώμα χρωμίου
για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό ballast έναυσης on/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10v/Dali
κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή σε τοίχου
με ειδικά στηρίγματα αλουμινίου
προσφέρεται και με κιτ ανάρτησης *
κατόπιν παραγγελίας προφέρεται προ-καλωδιωμένο
με 1 μέτρο καλώδιο ή σε άλλα μήκη
Linear fluorescent fitting
suitable for exteriors and indoors use
made from polycarbonate (anti-yellowing) transparent tube
with external diameter D=70mm
with internal aluminum reflector Louvre type
suitable for 1 lamp T5 FH
with end caps made from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
for resistance in external areas
with gaskets and inox screws
with 1 or 2 gable glands PG9 or PG11 IP68
made from Brass, nickel plated
for input and output of power supply cables
with incorporated electronic ballast on/off as standard
upon request available dimmable 1-10v/Dali
suitable for placement on the ceiling or on the wall
by two aluminum supports
offered upon request with suspension kit*
upon request available with pre-fitted cable with 1m length
or other lengths upon request

Exterior | Linear / Profile

Description

Linear led luminaire
for outdoor ins tallation
s uitable for wall or ceiling fixation
made from heavy duty polycarbonate tube (anti-yellowing)
trans parent or upon reques t mat (s atin)
with external diameter D=40mm
s tandard length 1000mm
with die cas t aluminum end caps
painted with polyes ter electros tatic powder
upon reques t available in different lengths s uch as
500mm-1500mm-2000mm length or others
upon reques t available in different lenghts
s uitable for High Power Led XENON lamps
of type Fes toon or Rigid Loop
12volt DC or 24volt DC
available in 2700-3000-4000 KELVIN
als o available upon reques t in different colors
works with external power s upply (remote driver needed)
with high performance heats ink for bes t heat management
with rubber gas kets
with one or two cable glands PG9 IP68
with two s ide brackets which allows fixture to be rotated in order
to offer adjus tment of lighting beam to preferable direction
upon reques t is available with pre-connected cable
s uitable for facade lighting

Code - Lighting Source

Extra Information

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ LED | LINEAR ROFILE LED

LINEAR EXT 60 LLE TR

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή τοίχου
εξωτερικού χώρου
στεγανό
από πολυκαρμπονικό σωλήνα ματ σατινέ
εξωτερικής διαμέτρου Φ60mm
και εσωτερικό από προφίλ αλουμίνιο
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
βίδες inox
με 1 ή 2 στιπιοθλήπτες PG11 IP68 από πολυαμίδη
Linear ceiling mounted or pendant fitting
for outdoor use
from heavy duty polycarbonate tube mat/satin cover
with external diameter D60mm
with internal extruded aluminum powder coated
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off , dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
with silicon gaskets and inox screws
with 1 or 2 polyamide cable glands PG11 IP68

INDICATIVE LED TABLE *CRI>80

34423

LLE 3.1W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 315-330 LUMEN

34424

LLE 6.2W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 630-660 LUMEN

34425

LLE 9.3W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 945-990 LUMEN

34426

LLE 12.4W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1260-1320 LUMEN

34427
44
34428

LLE 15.5W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1575-1650 LUMEN

34429

LLE 21.7W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2205-2310 LUMEN

34430

LLE 24.8W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2520-2640 LUMEN

34431

LLE 27.9W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 2835-2970 LUMEN

34432

LLE 31W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 3150-3300 LUMEN

34433

LLE 34.1W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 3465-3630 LUMEN

LLE 18.6W 230-240V/350 mA |3000-4000 KELVIN | 1890-1980 LUMEN
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Composed by 2-5 pcs (depending from the length of lurninaire) 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 1.50m long power supply cable 3×0.75mrn
transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths),
connected to fitting, and 1 pcs of round die cart aluminum ceiling base,
painted in same color with luminaire , with external diameter d=60mm
and height=15mm

MP

70mm

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT
Αποτελούμενο από 2-5 συρματόσκοινα ανάλογα με το μήκος του
φωτιστικού με τυποποιημένο μήκος 1.20μ (κατόπιν παραγγελίας
διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη) με εξαρτήματα στήριξης στο
φωτιστικό και στην οροφή , με βάση αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής
διαμέτρου Φ60mm και ύψους 20mm , βαμμένη στο χρώμα του
φωτιστικού , με καλώδιο διάφανo-λευκό-μαύρο-γκρι τυποποιημένου
μήκους 1.50μ (κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε μεγαλύτερα μήκη)

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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
natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF LINEAR FITTINGS

SLIM LINE CL LED

Στεγανό γραμμικό φωτιστικό οροφής
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικού
χώρους και εσωτερικούς χώρους

από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με ενισχυμένο προστατευτικό πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ
πρότυπο μήκος 1000mm
προσφέρεται και σε μήκος 500mm-1500mm-2000mm
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε διαφορετικά μήκη
με τάπες αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένες
με πολυεστερική πούδρα

με ενσωματωμένες 1 ή 2 σειρές ταινίες
High Power Led τεχνολογίας SMD

12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο

και σε 2700-5000-6000-6500 Κelvin

επίσης διαθέσιμο με led ταινία

κόκκινη-μπλε-πράσινη-RGB (red-green-blue)

LED STRIP

23114

4.8W/m SMD 3528 60leds/meter 12V DC or 24volt DC 300lm-360 lm/m

23115

7.2W/m SMD 5050 30leds/meter 12V DC or 24volt DC 450lm-540 lm/m

23116

9.6W/m SMD 3528 120leds/meter 12V DC or 24volt DC 600lm-720 lm/m

23117

14.4W/m SMD 5050 60leds/meter 12V DC or 24volt DC 900lm-1080 lm/m

23118

19.20W/m (2×9.6w/m) SMD 3528 12V DC or 24volt DC 1200lm-1440 lm/m

23119

3.9W/m 24V DC 510lm/m 6500K (5 years guarantee)

23120

4.3W/m 24V DC 510lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

23121

8.1W/m 24V DC 1020lm/m 6500K (5 years guarantee)

23122

8.9W/m 24V DC 1020lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

23123

12.5W/m 24V DC 1530lm/m 6500K (5 years guarantee)

23124

13.8W/m 24VDC 1530lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

23125

16.2W/m (2×8.1w/m) 24V DC 2040lm/m 6500K (5 years guarantee)

23126

17.8W/m (2×8.9w/m) 24VDC 2040lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

23127

25.0W/m 24V DC 3060lm/m 6500K (5 years guarantee)

23128

27.6W/m 24V DC 3060lm/m 3000K-4000K (5 years guarantee)

33mm x 56mm

1000mm

CRI>80, κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
με ένα ή δύο στιπιοθλίπτες PG9 IP68
με ελαστικά στεγανοποίησης
με βίδες inox
λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται προ-καλωδιωμένο
Linear waterproof led luminaire
ceiling mounted
suitable for outdoors and indoors use
made from extruded anodized extruded aluminum body
painted with polyester powder suitable for external use
with heavy frosted polycarbonate diffuser/cover
suitable for 1 or 2 lines of waterproof power led strips
standard lenght 1000mm
available also in 500mm-1500mm-2000mm length
upon request available in different lenghts
with aluminum end caps
painted with electrostatic polyester powder
with incorporated 1 or 2 lines of High Power Led Stripe
12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request
in 2700-5000-6000-6500 Kelvin

in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
works with external power supply (remote driver needed)
with high performance heatsink for best heat management
with rubber gaskets and stainless steel screws
with one or two cable glands PG9 IP68
upon request is available with pre-connected cable
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28

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του φωτιστικού είναι με μία τάπα και 1 στιπιοθλίπτη.
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις αυξάνονται κατά 25mm όταν το φωτιστικό προσφέρεται με 2 στιπιοθλίπτες.
Written dimensions refers to fitting with 1 cable gland and 1 end cup.
For 2 cabled glands the dimensions will be increased per 25mm.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Γραμμικό φωτιστικό οροφής ή τοίχου
στεγανό
εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικό περιβάλλον
με προστατευτικό υάλινο προφυλακτήρα
tempered ματ ή διάφανο πάχους 8mm
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας
και με CRI>90
με ενσωματωμένο LED driver
οn/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
με βίδες ιnox
με 1 ή 2 στιπιοθλήπτες PG11 IP68 από πολυαμίδη

23104

LLE 6.2W REF.2

380x58mm

23105

LLE 12.4W REF.4

620x58 mm

23106

LLE 18.6W REF.6

920x58 mm

23107

LLE 24.8W REF.8

1220x58 mm

23108

LLE 31W REF.10

1520x58 mm

5mm

Linear ceiling mounted or pendant fitting
for external use
from heavy dute die cast aluminum profile
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external spaces
with tempered glass 8mm thich
transparent or mat
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling system
for heat management
in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated LED driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10v
seamless effect without shadows between modules
with silicon gaskets and inox screws
with 1 or 2 polyamide cable glands PG11 IP68
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MP

58mm

ΣΤΕΓΑΝΑ LED ΓΡΑΜΜΙΚΑ / ΠΡΟΦΙΛ | WATERPROOF LINEAR / PROFILE

TECHNOLINE 3 LLE

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | LINEAR LED WATERPROOF LINEAR FITTINGS

TECHNOLINE MAXI LED 2

Γραμμικό φωτιστικό επίτοιχο ή οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
με υάλινό προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led τεχνολογίας SMD
CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα για την
καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led

σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς
ελλειπτικής δέσμης και wall washing φακούς

λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver On/off
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται
dimmable phase cut/Dali/1-10v

με 1 ή 2 στιπιοθλίπτες PGII IP68
για εισαγωγή και εξαγωγή
καλωδίου παροχής ρεύματος

διατίθεται με πλαϊνά στηρίγματα στήριξης
για δυνατότητα κίνησης

κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με έτοιμο
συνδεδεμένο καλώδιο μήκους 1μ neoprene

SMD POWER LED WITH LENS

με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλο για εξωτερικό φωτισμό διαδρόμων,
προσόψεων κτιρίων, παραθύρων καταστημάτων,

23205

7.5W 5×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 540-570-630 LUMEN | L=212mm

23206

12.0W 8×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN |864-912-1008 LUMEN | L=212mm

23207

18.50W 14×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1512-1596-1764 LUMEN | L=212mm

23208

31.5W 21×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2268-2394-2646 LUMEN | L=212mm

23209

42.0W 28×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3024-3192-3528 LUMEN | L=212mm

23210

52.50W 35×1.50w 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 3780-3990-4410 LUMEN | L=212mm

ξενοδοχείων.

65

Linear led lighting fitting
wall fixed or ceiling mounted
waterproof suitable for exteriors use
from extruded aluminum powder coated
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with incorporated High Power Led SMD technology
CRI>80 as standard
upon request available with CRI>90
adjusted on a linear cooling
system for heat management

in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 3500Κ-5000K-6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical
beam lenses and wall washing lenses

with incorporated LED driver ,on/off as standard
upon request available with dimmable led driver
phase cut/Dali/1-10volt
with 1 or 2 cable glands PGII IP68
for input and output of power supply cables
with brackets at the two sides
for capability of movement

with silicon gaskets and inox screws
upon request is offered with pre-fitted
cable in neoprene with length 1m

suitable for exterior lighting

of building facades, windows

MP

Οι αναγραφόμενες διαστάσεις του φωτιστικού είναι με μία τάπα και 1 στιπιοθλίπτη.
Οι αναγραφόμενες διαστάσεις αυξάνονται κατά 25mm όταν το φωτιστικό προσφέρεται με 2 στιπιοθλίπτες.
Written dimensions refers to fitting with 1 cable gland and 1 end cup.
For 2 cabled glands the dimensions will be increased per 25mm.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

TONDO 1 BRASS LED
4∆ιακοσµητικό στεγανό φωτιστικό
4χυτό ορειχάλκινο, βερνικωµένο
4επίτοιχο ή οροφής εξωτερικό
4µε υάλινο προφυλακτήρα tempered σατινέ
4ελαστικό στεγανοποίησης σιλικόνης
4και βίδες inox
4για τοποθέτηση σε κήπους,
βεράντες, διαδρόµους, προσόψεις
οικιών.

����

4Decorative waterproof fitting
4from brass, varnised
4external for placement on the wall or the ceiling
4with tempered satinised glass
4silicon gaskets
4and inox screws
4for use at gardens, house
facades, verandas, corridors.
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WATERPROOF LED FITTINGS

ΣTEΓANA ΦΩTIΣTIKA ME LEDS

NEW

����

TONDO 2 BRASS LED
4∆ιακοσµητικό στεγανό φωτιστικό
4χυτό ορειχάλκινο, βερνικωµένο
4επίτοιχο ή οροφής εξωτερικό
4µε υάλινο προφυλακτήρα
tempered σατινέ
4ελαστικό στεγανοποίησης σιλικόνης
4και βίδες inox
4για τοποθέτηση σε κήπους,
βεράντες, διαδρόµους, προσόψεις
οικιών.

����

����

TONDO 3 BRASS LED
4∆ιακοσµητικό στεγανό φωτιστικό
4χυτό ορειχάλκινο, βερνικωµένο
4επίτοιχο ή οροφής εξωτερικό
4µε υάλινο προφυλακτήρα tempered σατινέ
4ελαστικό στεγανοποίησης σιλικόνης
4και βίδες inox για τοποθέτηση σε κήπους,
βεράντες, διαδρόµους, προσόψεις οικιών.
4Decorative waterproof fitting
4from brass, varnised
4external for placement on
4the wall or the ceiling
4with tempered satinised glass
4silicon gaskets
4and inox screws
4for use at gardens, house
f acades, verandas, corridors.
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4Decorative waterproof fitting
4from brass, varnised
4external for placement on
the wall or the ceiling
4with tempered satinised glass
4silicon gaskets
4and inox screws
4for use at gardens, house
facades, verandas, corridors.
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Tα παραπάνω φωτιστικά προσφέρονται και µε led σε διάφορα χρώµατα κατόπιν παραγγελίας
The above fittings are available also with leds at different colors upon request

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικού υάλινου φακού
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 narrow beam lighting exit
by using special glass lens
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27730

HCI-TC 230V 20W G8.5

27731

HCI-TC 230V 35W G8.5

27732

HQI-T 230V 35W G12

27733

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27734

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL FIXED LUMINAIRES
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COMPASS 2

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
με χρήση ειδικού υάλινου φακού
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27735

HCI-TC 230V 20W G8.5

27736

HCI-TC 230V 35W G8.5

27737

HQI-T 230V 35W G12

27738

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27739

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 wide beam lighting exit 35º degrees
by using special glass lens
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 2 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 2 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27740

HCI-TC 230V 20W G8.5

27741

HCI-TC 230V 35W G8.5

27742

HQI-T 230V 35W G12

27743

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27744

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm
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COMPASS 4

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 2 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
με χρήση ειδικών υάλινου φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27745

HCI-TC 230V 20W G8.5

27746

HCI-TC 230V 35W G8.5

27747

HQI-T 230V 35W G12

27748

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27749

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 2 wide beam lighting exits 35º degrees
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινου φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 wide beam lighting exit 35º degrees
and 1 narrow beam lighting exit
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27750

HCI-TC 230V 20W G8.5

27751

HCI-TC 230V 35W G8.5

27752

HQI-T 230V 35W G12

27753

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27754

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm
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COMPASS 6

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινου φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27755

HCI-TC 230V 20W G8.5

27756

HCI-TC 230V 35W G8.5

27757

HQI-T 230V 35W G12

27758

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27759

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 wide beam lighting exit 35º degrees
and 1 narrow beam lighting exit
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 2 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 2 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets, with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27760

HCI-TC 230V 20W G8.5

27761

HCI-TC 230V 35W G8.5

27762

HQI-T 230V 35W G12

27763

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27764

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm
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COMPASS 8

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 2 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
με χρήση ειδικών υάλινου φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27765

HCI-TC 230V 20W G8.5

27766

HCI-TC 230V 35W G8.5

27767

HQI-T 230V 35W G12

27768

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27769

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 2 wide beam lighting exits 35º degrees
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets, with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 3 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 3 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets, with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27770

HCI-TC 230V 20W G8.5

27771

HCI-TC 230V 35W G8.5

27772

HQI-T 230V 35W G12

27773

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27774

HALOGEN 230W 100-150W B15d

5mm

COMPASS 10
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Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 3 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27775

HCI-TC 230V 20W G8.5

27776

HCI-TC 230V 35W G8.5

27777

HQI-T 230V 35W G12

27778

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27779

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 3 wide beam lighting exits 35º degrees
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL FIXED LUMINAIRES

COMPASS 9

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 2 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 wide beam lighting exit 35º degrees
and 2 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27780

HCI-TC 230V 20W G8.5

27781

HCI-TC 230V 35W G8.5

27782

HQI-T 230V 35W G12

27783

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27784

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm
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COMPASS 12

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 2 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27785

HCI-TC 230V 20W G8.5

27786

HCI-TC 230V 35W G8.5

27787

HQI-T 230V 35W G12

27788

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27789

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 2 wide beam lighting exits 35º degrees
and 1 narrow beam lighting exit
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 4 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 4 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

27790

HCI-TC 230V 20W G8.5

27791

HCI-TC 230V 35W G8.5

27792

HQI-T 230V 35W G12

27793

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27794

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm
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COMPASS 14

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 4 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

27795

HCI-TC 230V 20W G8.5

27796

HCI-TC 230V 35W G8.5

27797

HQI-T 230V 35W G12

27798

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

27799

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 4 wide beam lighting exits 35º degrees
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets , with inox screws
and cable gland PG9 IP68

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 1 έξοδο φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 3 εξόδους φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 wide beam lighting exit 35º degrees
and 3 narrow beam lighting exits
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets, with inox screws
and cable gland PG9 IP68

00000

HCI-TC 230V 20W G8.5

00000

HCI-TC 230V 35W G8.5

00000

HQI-T 230V 35W G12

00000

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

00000

HALOGEN 230W 100-150W B15d

158mm
150mm

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL FIXED LUMINAIRES

COMPASS 15

65

COMPASS 16

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με 3 εξόδους φωτισμού ευρείας δέσμης 35˚ μοιρών
και 1 έξοδο φωτισμού στενής δέσμης
με χρήση ειδικών υάλινων φακών
κατάλληλος για λυχνίες Halogen και Μetal Halide
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες Inox
με στιπιοθλίπτη PG9 IP68

00000

HCI-TC 230V 20W G8.5

00000

HCI-TC 230V 35W G8.5

00000

HQI-T 230V 35W G12

00000

HALOGEN 230W 100-150W R75 78mm

00000

HALOGEN 230W 100-150W B15d

P

65

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

158mm
150mm

Wall fixed waterproof luminaire
for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 3 wide beam lighting exits 35º degrees
and 1 narrow beam lighting exit
by using special glass lenses
suitable for Halogen and Metal halide lamps
with incorporated electronic metal halide gear
with rubber gaskets, with inox screws
and cable gland PG9 IP68

WATERPROOF PROJECTORS

ΣTEΓANOI ΠPOBOΛEIΣ

NEW
CUBIC LED 4

��������������
���������
���������

4∆ιακοσµητικό φωτιστικό στεγανό επίτοιχο
����
4χυτό αλουµινίου
4για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
4µε 4 εξόδους φωτισµού
4µε 4 υάλινους προφυλακτήρες tempered
πάχους 6mm
4µε 4 led ισχύος 1W 15o-25o-40o-60o µοίρες
4και ενσωµατωµένο led driver
4µε ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
4και βίδες inox
4κατάλληλο για φωτισµό κτιρίων, καταστηµάτων,
εµπορικών κέντρων, οικιών
4Decorative fitting wall fixed waterproof
4from die cast aluminum
4for indoors and outdoors use
4with 4 lighting exits
4with 4 tempered glasses 6mm thick
4with 4 power leds 1W 15o-25o-40o-60o degrees
4and incorporated led driver
4with silicon gaskets and inox screws
4for use at building facades, shops, shopping
centers, houses.

���������

����

���

�����

�����

����

CUBIC LED 2

��������������
���������
���������

4∆ιακοσµητικό φωτιστικό στεγανό επίτοιχο
����
4χυτό αλουµινίου
4για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
4µε 2 εξόδους φωτισµού
4µε 2 υάλινους προφυλακτήρες tempered
πάχους 6mm
4µε 2 led ισχύος 1W 15o-25o-40o-60o µοίρες
4και ενσωµατωµένο led driver
4µε ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
4και βίδες inox
4κατάλληλο για φωτισµό κτιρίων, καταστηµάτων,
εµπορικών κέντρων, οικιών

234

4Decorative fitting wall fixed waterproof
4from die cast aluminum
4for indoors and outdoors use
4with 2 lighting exits
4with 2 tempered glasses 6mm thick
4with 2 power leds 1W 15o-25o-40o-60o degrees
4and incorporated led driver
4with silicon gaskets and inox screws
4for use at building facades, shops, shopping
centers, houses.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

���������

����

���

�����

�����

����

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΣΤΙΣΤΙΚΑ LED | WALL FIXED WATERPROOF LED LUMINAIRES

Cubic Wall 2L Cob Led
Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
2 εξόδων φωτισμού
με 1 υάλινο προφυλακτήρα πάχους 10mm
tempered στο πάνω μέρος

και 1 υάλινο προφυλακτήρα πάχους 6mm
tempered στο κάτω μέρος

PINAKAS 1
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

PINAKAS
1
00000
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
7.5W
5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN ||645-675-705
440-460-480LUMEN
LUMEN

Dali / 1-10volt

00000

00000
00000

9.0W
6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860
585-615-640 LUMEN

00000
00000

00000

11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN

00000

00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W | 2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMENLUMEN

00000

2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000 LUMEN
00000
INDICATIVE11.0W
COB| LED
TABLE *CRI>80

00000

00000
00000

8.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 885-910-950
LUMENLUMEN
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150

00000
00000

27929
00000

KELVIN | LUMEN
2x 880-900-935 LUMEN
20.0W || 2x10w
| 220-240v KELVIN
| 2700-3000-4000
10.5W
2700-3000-4000
| 1050-1080-1125

00000

00000
27930

22.0W| |2700-3000-4000
| 220-240vKELVIN
| 2700-3000-4000
KELVIN
| LUMEN
2x 1015-1040-1080 LUMEN
12.0W
| 2x11w
2700-3000-4000
KELVIN
| 1200-1250-1300
8.5W
| 885-910-950
LUMEN

00000

27931
00000

28.0W || 2x14w
| 220-240v KELVIN
| 2700-3000-4000
KELVIN | LUMEN
2x 1150-1175-1220 LUMEN
10.5W
2700-3000-4000
| 1050-1080-1125

00000

00000

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

PINAKAS 4
65

00000

7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN

00000

9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN

00000

με ελαστικά
στεγανοποίησης
από σιλικόνη
και LUMEN
7.5W
KELVIN
||645-675-705
5.0W | 2700-3000-4000
440-460-480
LUMEN
βίδες Inox

κατάλληλος για φωτισμό

9.0W
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
6.7W | 2700-3000-4000
585-615-640
αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών,
κτιρίων,
καταστημάτων
11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN

Wall fixed led fitting
for outdoors and indoors use
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMENLUMEN
with12.75W
2 lighting
exits
from heavy duty die cast aluminum
painted
with
electrostatic polyester
11.0W
| 2700-3000-4000
KELVINpowder
| 925-965-1000 LUMEN
suitable for resistance in external spaces
with 1 tempered glass transparent or mat 10mm

10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
12.75W
| top
2700-3000-4000
KELVIN| 1050-1080-1125
| 1050-1100-1150LUMEN
LUMEN
thick
on the
side

and with 1 tempered glass transparent or mat

6mm
thick| on
the bottom side
12.0W
2700-3000-4000
KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN

with incorporated 2 COB LED sources
adjusted on high performance heatsinks
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
1050-1080-1125 LUMEN
for best
thermal
management
of led |source
CRI>80
Upon
request
available with CRI>90
12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
In 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with built in led driver on/off
as standard 5
PINAKAS
upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets

00000

7.5W | 2700-3000-

00000

9.0W | 2700-3000-

11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN

00000

11.0W
| 2700-3000
7.5W | 2700-3000-

00000
00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W | 2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMENLUMEN

00000
00000

12.75W
| 2700-300
9.0W | 2700-3000-

00000

10.5W
LUMEN
11.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125
925-965-1000 LUMEN

00000

10.5W
11.0W | 2700-3000

00000

12.0W
12.75W| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 1195-1245-1290
| 1050-1100-1150LUMEN
LUMEN

00000

12.0W
12.75W| 2700-3000
| 2700-300

00000

15.5W
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630
1050-1080-1125 LUMEN

00000

15.5W
10.5W | 2700-3000

00000

17.5W
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1660-1730-1795
1195-1245-1290 LUMEN

00000

17.5W
12.0W | 2700-3000

00000

19.5W
15.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960
1510-1570-1630 LUMEN

00000

19.5W
15.5W | 2700-3000

00000
00000

21.4W
17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120
1660-1730-1795 LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000

00000

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1815-1890-1960 LUMEN

00000

19.5W | 2700-3000

00000

21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN

PINAKAS 4

mp

ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
PINAKAS
2κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
αλουμινίουKELVIN
υψηλής| 440-460-480
απόδοσης LUMEN
5.0W | 2700-3000-4000
00000 με ανακλαστήρα
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver on/off
PINAKAS
6.7W | παραγγελίας
2700-3000-4000
KELVINphase
| 585-615-640
LUMEN
ή κατόπιν
dimmable
cut /
00000 2

05

30

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Electrostatic Powder
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

PINAKAS 5

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
1εξόδου φωτισμού
με 1 υάλινο προφυλακτήρα
πάχους 10mm tempered
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με ενσωματωμένο COB LED ισχύος
ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90
σε θερμοκρασία χρώματος
2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27478

18.0W 2x9w | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×720-2×765-2×810 LUMEN

27479

17.0W 230-240v/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1465-1535-1605 LUMEN

27480

21.0W 230-240v/600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1715-1775-1850 LUMEN

27481

25.0W 230-240v/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1965-2035-2130 LUMEN

COB LED INCREASED EFFICACY

27482

14.0W 230-240v/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1300-1350-1400 LUMEN

27483

20.0W 230-240v/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1750-1850-1900 LUMEN

27484

26.0W 230-240v/900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2350-2400 LUMEN

ΣΤΕΓΑΝA ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED | WALLFIXED WATERPROOF LED LUMINAIRES

CUBIC WALL 1L LED

Wall fixed led fitting
for outdoors and indoors use
with 1 lighting exit
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with 1 tempered glass transparent
or mat 10mm thick
with incorporated COB LED source
adjusted on high performance heatsink
for best thermal management of led source
CRI>80
upon request available with CRI>90
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with built in led driver on/off as standard
upon request dimmable
phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
and inox screws

65

85mm
340mm

110mm

110mm

MP

110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
1 εξόδου φωτισμού
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 6mm
tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 150 WALL 1L COB LED

Waterproof wall fixed projector
from heavy die-cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external areas
with 1 lighting exit
with 1 tempered glasses transparent or mat 6mm thick
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
with high performance heatsink
for best heat management
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting building and shop facades
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

27391

12W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN

27392

17W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1450-1510-1570 LUMEN

27393

21W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1800-1900 LUMEN

27394

25W 230-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1950-2050-2150 LUMEN

195mm

222mm

6mm

65

MP

150mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE 150 WALL 1L

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
με 1 έξοδο φωτισμού
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με 1 υάλινο προφυλακτήρες πάχους 6mm
tempered διάφανο ή ματ

κατάλληλος για 1 λυχνία Metal Halide 20-35-50-70w
κατάλληλος για 1 λυχνίες Compact Fluorescent
1x13-42w
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με γωνία δέσμης στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή έναυσης

με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων,
καταστημάτων

27506

COMPACT FLUORESCENT DULUX-D/E G24 q-1 2x13W

27507

COMPACT FLUORESCENT DULUX-D/E G24 q-2 1x18W

27508

COMPACT FLUORESCENT DULUX-D/E G24 q-3 1x26W

27509

COMPACT FLUORESCENT DULUX-D/E GX24 q-3 1x32W

27510

COMPACT FLUORESCENT DULUX-D/E GX24 q-3 1x42W

27511

HCI-TC 230-240V 20W G8.5

27512

HCI-TC 230-240V 35W G12

27513

HCI-TC 230-240V 50W G8.5

27514

HQI-T 230-240V 70W G12

Ø120mm

140mm

H

72mm
192mm

65

mp

6mm

Waterproof wall fixed projector
from heavy die-cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external areas
with 1 lighting exit
with 1 tempered glass transparent or mat 6mm thick
suitable for 1 Metal Halide lamp 1x20w-35w-50w-70w
suitable for 1 Compact Fluorescent lamp 1x18w-42w
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide
 and extra wide beam,
with incorporated electronic gear
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου βαρέως τύπου
με 2 εξόδους φωτισμού
μία πάνω και μία κάτω
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με 2 υάλινους προφυλακτήρες πάχους 6mm tempered
διάφανο ή ματ
κατάλληλος για 2 λυχνίες
ompact Fluorescent 2x (1x18-26w)
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων,
καταστημάτων
Waterproof wall fixed projector
from heavy die-cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external areas
with 2 lighting exits
one up and one down
with 2 tempered glasses transparent
or mat 6mm thick
suitable for 2 Compact
Fluorescent lamps 2x (1x18w-26w)
with high performance aluminum reflector
with incorporated electronic gear
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL MOUNTED LUMINAIRES

TUBE 150 WALL 2L1

27390

COMPACT FLUORESCENT LED LAMP E27 2x12W 230/240V

480mm

22mm

6mm

65

72mm
222mm

MP

150mm

140mm

COMPACT FLUORESCENT BIAX EXTRA MINI E27 2×10-20W 230/240V

480mm

Ø 150mm

27389

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

ΣΤΑΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑΣ | WALLFIXED WATERPROOF LUMINAIRIES

TUBE 75 W1 CL1

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
1 εξόδου φωτισμού
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα

για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή κατόπιν παραγγελίας
dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες Inox

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
NORMAL PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27706

5.2W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 445-475-500 LUMEN

27707

6.2W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 525-560-595 LUMEN

27708

7.4W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 575-615-650 LUMEN

27709

9.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 700-750-795 LUMEN

Waterproof wall fixed projector
from heavy die-cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external areas
with 1 lighting exit
with 1 tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
adjusted on a high performance heatsink
for best thermal management of led source
LM80, CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam angle
with built in led driver on/off
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws

HIGH PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27710

5.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 500-530-560 LUMEN

27711

6.3W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 615-650-690 LUMEN

27712

6.9W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 670-710-750 LUMEN

27713

7.6W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 725-770-820 LUMEN

27714

8.3W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-830-880 LUMEN

27715

9.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-940 LUMEN

5mm
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mp

Accessories upon request

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
1 εξόδου φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα πάχους

Ø120mm

10mm tempered διάφανο ή ματ

Κατάλληλος για 1 λυχνία Metal Halide
20W-35W-50W-70W

Με ανακλαστήρα αλουμινίου
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό

μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

180mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE WALL 1.1 MH

140mm

72mm
192mm

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 1 lighting exit
with 1 tempered glasses transparent or mat 10mm thick
suitable for 1 Μetal Halide lamp 20W-35W-50W-70W
with aluminum reflector
with incorporated electronic Metal Halide gear
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

65

TUBE WALL 2.4 MH

25233

HCI - TC 230V 1x20W G8,5

25234

HCI - TC 230V 1x35W G8,5

25235

HQI-T 230V 1x35W G12

25236

HCI - TC 230V 1x50W G8,5

25237

HCI - TC 230V 1x70W G8,5

25238

HQI-T 230V 1x70W G12

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
δύο εξόδων φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
ή ματ πάχους 10mm στο πάνω μέρος

και πάχους 4mm στο κάτω μέρος διάφανο ή ματ
κατάλληλος για 1 λυχνία Metal Halide
G8.5 20W-35W-50W-70W

με 2 ανακλαστήρες αλουμινίου ευρείας δράσης
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό

Ø120mm

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 2 lighting exits
with 2 tempered glasses transparent or mat

220mm

προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

140mm

10mm thick on the top side

MP

and 4mm thick on the bottom side
suitable for 1 Μetal Halide lamp G8.5 20W-35W-50W-70W
with 2 aluminum wide beam reflectors
with incorporated electronic metal halide gear
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

65

25215

HCI - TC 1x20W 230V G8,5

25216

HCI - TC 1x35W 230V G8,5

25217

HCI - TC 1x50W 230V G8,5

25218

HCI - TC 1x70W 230V G8,5

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

72mm
192mm

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
1 εξόδου φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα πάχους 10mm
tempered διάφανο ή ματ
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 2800-3500-5000-6000 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
αρχιτεκτονικών λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

25315

COB LED 12W
230-240V | 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1125-1175 LUMEN

25316

COB LED 17W
230-240V | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN |1465-1535-1605 LUMEN

25317

COB LED 21W
230-240V/600mA | 2700-3000-4000 KELVIN |1715-1775-1850 LUMEN

25318

COB LED 25W
230-240V | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN |1965-2035-2130 LUMEN

25319

COB LED Increased Efficacy 14W
230-240V | 500mA | 2700-3000-4000 KELVIN |1300-1350-1400 LUMEN

25320

COB LED Increased Efficacy 20W
230-240V | 700mA | 2700-3000-4000 KELVIN |1750-1850-1900 LUMEN

25321

COB LED Increased Efficacy 26W
230-240V / 900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2350-2400 LUMEN

235mm

192mm

Wall fixed led fitting
for outdoors and indoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
and inox screws

65

MP

120mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE WALL 1.3 COB LED FOCUS

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE WALL 1.4 MH FOCUS

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
1 εξόδου φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα

πάχους 4mm tempered διάφανο ή ματ

Κατάλληλος για 1 λυχνία

Metal Halide 20-35-50-70w

Με ανακλαστήρα αλουμινίου
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή έναυσης

με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 1 lighting exit
with 1 tempered glasses
transparent or mat 4mm thick

suitable for 1 Μetal Halide lamp
20-35-50-70w

with aluminum reflector
with incorporated electronic
Metal Halide gear

with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

HCI - TC 230V 1x20W G8,5

25332

HCI - TC 230V 1x35W G8,5

25333

HQI-T 230V 1x35W G12

25334

HCI - TC 230V 1x50W G8,5

25335

HCI - TC 230V 1x70W G8,5

25336

HQI-T 230V 1x70W G12

25337

HALLOSPOT R111 230/12V 50W G53

25338

HALLOSPOT R111 230/12V 75W G53

25339

LED LAMP R111 230/12V 15W G53

25340

HISPOT ES 111 75W GU10 230V

25341

LED ES 111 15W MAX GU10 230V

25342

PAR 30 75W E27 230/240V
PAR 30 E27 LED LAMP 15W 230/240V

25344

BIAX EXTRA MINI E27 10-20W 230/240V

25345

LED LAMP E27 12W 230/240V

mp

25343

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

Ø120mm

180mm

25331

140mm

72mm
100mm
120mm

65

1.5mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE WALL 1.5 LED

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 10mm διάφανο ή ματ

με κινητή λυχνιολαβή για ρύθμιση
στόχευσης φωτός

κατάλληλος για 6 LED τεχνολογίας
SMD 1W 350mA - 1,5W 500 mA

κατάλληλος για 1 with High Power Led
Module 9W 700mA

με φακό 15°- 25°- 40° - 60°
ή κατάλληλος για Led engine
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass 10mm thick
transparent or mat

with movable lampholder
for beam adjustment

suitable for 6 High Power Led SMD

technology 1W 350mA ή 1.5W 500mA

suitable for 1 High Power Led
Module 9W 700mA

with lens 15°- 25° - 40° -60°
or suitable for Led engine
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

-20º

+20º

+20º

-20º

6W POWER LED WITH LENS

25292

6x1W 230/240V 350mA WARM WHITE 570 LUMEN

25293

6x1W 230/240V 350mA NEUTRAL WHITE 630 LUMEN

9W POWER LED WITH LENS

25294
25295

6x1.5W 230/240V 500mA WARM WHITE 840 LUMEN

25296

OSRAM Preva Led Coin 50 11.3W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 920-980 LUMEN

25297

OSRAM Preva Led Coin 50 13.5W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 1080-1150 LUMEN

25298

9W POWER LED
3x3W 230/240V 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

6x1.5W 230/240V 500mA NEUTRAL WHITE 900 LUMEN

180mm

Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder for adjustable ligthing beam

Ø120mm

140mm

72mm
192mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered

TUBE WALL 1.6 LED FOCUS

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

με κινητή λυχνιολαβή για ρύθμιση
στόχευσης φωτός

κατάλληλος για 6 LED τεχνολογίας
SMD 1W 350mA - 1,5W 500 mA

κατάλληλος για 1 with High Power Led
Module 9W 700mA

με φακό 15°- 25°- 40° - 60°
ή κατάλληλος για Led engine
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
transparent or mat

with movable lampholder
for beam adjustment

suitable for 6 High Power Led SMD

technology 1W 350mA ή 1.5W 500 mA

suitable for 1 High Power Led
Module 9W 700mA

with lens 15°- 25° - 40° -60°
or suitable for Led engine
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

6W POWER LED WITH LENS

25346

6x1W 230/240V 350mA WARM WHITE 570 LUMEN

25347

6x1W 230/240V 350mA NEUTRAL WHITE 630 LUMEN

9W POWER LED WITH LENS

25348
25349

6x1.5W 230/240V 500mA WARM WHITE 840 LUMEN
6x1.5W 230/240V 500mA NEUTRAL WHITE 900 LUMEN
+20º

25350

OSRAM Preva Led Coin 50 11.3W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 920-980 LUMEN

25351

OSRAM Preva Led Coin 50 13.5W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 1080-1150 LUMEN

25352

9W POWER LED
3x3W 230/240V 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

-20º

180mm

Ø120mm

Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder for adjustable ligthing beam

140mm

72mm
100mm
192mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

15mm

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

TUBE WALL 1.7

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
1 εξόδου φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα

πάχους 10mm tempered διάφανο ή ματ

Με ανακλαστήρα αλουμινίου * *
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό
μετασχηματιστή έναυσης*

με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 1 lighting exit
with 1 tempered glasses

transparent or mat 10mm thick

with aluminum reflector * *
with incorporated electronic transformer*
Metal Halide gear

with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

HALLOSPOT R111 230/12V 50W G53 *

25207

HALLOSPOT R111 230/12V 75W G53 *

25208

LED LAMP R111 230/12V 15W G53 *

25209

HISPOT ES 111 75W GU10 230V

25210

LED ES 111 15W MAX GU10 230V

25211

PAR 30 75W E27 230/240V

25212

PAR 30 E27 LED LAMP 15W 230/240V

25213

BIAX EXTRA MINI E27 10-20W 230/240V * *

25214

LED LAMP E27 12W 230/240V * *

Ø120mm

180mm

25206

140mm

72mm

mp

65

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

192mm

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
2 εξόδων φωτισμού
με 2 υάλινους προφυλακτήρες πάχους
tempered διάφανο ή ματ
ηλεκτροστατικά βαμμένος
με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
ή με 2 High Power Led Modules
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου
ή με φακό υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό αρχιτεκτονικών
λεπτομερειών, κτιρίων, καταστημάτων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
LED MODULE WITH LENS LED MODULE WITH LENS | NORMAL PERFORMANCE

27489

7W 2×3.5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×200-2×250- 2×300 LUMEN

27490

10W 2×5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×300-2×350- 2×400 LUMEN

27491

14W 2×7W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×450-2×500- 2×550 LUMEN

LED MODULE WITH LENS LED MODULE WITH LENS | HIGH PERFORMANCE

27492

8W 2×4W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×350-2×375-2×400 LUMEN

27493

12W 2×6W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×525-2×560-2×600 LUMEN

27494

16W 2×8W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×700-2×750-2×800 LUMEN

ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE WALL 105 2L LED

Wall fixed led fitting
for outdoors and indoors use
with 2 lighting extis
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 2 COB LED
or with 2 high power led modules
with high performance heatsink
for best heat management
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum
reflector or lens
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
and inox screws

Ø105mm

COB LED
14W 2x7W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2×520-2×550-2×575 LUMEN

27496

19W 2x9.3W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x780-2×825-2×865 LUMEN

H

177mm

MP
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140mm

27495

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
δύο εξόδων φωτισμού
με ανακλαστήρα αλουμινίου*
με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης**
με υάλινο προφυλακτήρα

TUBE WALL 2.1

tempered διάφανο ή ματ

πάχους 10mm στο πάνω μέρος
και πάχους 4mm στο κάτω μέρος
διάφανο ή ματ

με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 2 lighting exits
with aluminum reflector*
with incorporated electronic transformer**
with 2 tempered glasses
transparent or mat

10mm thick on the top side
and 4mm thick on the bottom side
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

Ø120mm

140mm

H

25194

LED LAMP R111 2x50W 230/12V G53 **

H=220mm
72mm

25196

LED LAMP R111 2x12W MAX 230/12V G53**

H=220mm

25197

HISPOT ES 111 2x75W 230V GU10

H=220mm

25198

LED ES 111 2x12W MAX GU10 230V

H=220mm

25199

PAR 30 LED LAMP E27 2x7-15W 230V

H=285mm

25200

PAR 30 LED LAMP E27 2x75W 230V

H=285mm

25201

BIAX EXTRA MINI E27 2x10-20W 230V *

H=285mm

25195

LED LAMP E27 2x12W 230/240V *

H=285mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

192mm

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ | WATERPROOF PROJECTORS

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου
δύο εξόδων φωτισμού
με υάλινο προφυλακτήρα

TUBE WALL 2.2 LED

tempered διάφανο ή ματ

πάχους 10mm στο πάνω μέρος
και πάχους 4mm

στο κάτω μέρος διάφανο ή ματ

Κατάλληλος για 24 LED τεχνολογίας SMD
1W 350mA ή 1,5W 500 mA

Με φακό 15°- 25° - 40° -60°
Κατάλληλος για 2 COB LED
με ανακλαστήτα αλουμινίου
με 15°- 25° - 40° -60°

με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from die-cast aluminum
with 2 lighting exits
with 2 tempered glasses transparent or mat
10mm thick on the top side
and 4mm thick on the bottom side
suitable for 24 LED SMD
technology 1W 350mA ή 1.5W 500 mA

with lens 15°- 25° - 40° -60°
suitable for 2 COB LED
with aluminum reflector 15°- 25° - 40° -60°
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting
building and shop facades

25223

COB LED 2x11W
350mA 2700-3000-4000 KELVIN 2x1190-2x1240-2x1310 LUMEN

H=285mm

25224

COB LED 2x14W
500mA 2700-3000-4000 KELVIN 2x1575-2x1635-2x1725 LUMEN

H= 285mm

24W POWER LED WITH LENS

25219
25220

2x(12x1W) 230/240V 350mA WARM WHITE 2x1150 Lumen

H= 220mm

2x(12x1W) 230/240V 350mA COOL WHITE 2x1250 Lumen

H= 220mm

Ø120mm

36W POWER LED WITH LENS

25221
25222

2x(12x1.5W) 230/240V 500mA WARM WHITE 2x1680 Lumen

H= 285mm

2x(12x1.5W) 230/240V 500mA COOL WHITE 2x1740 Lumen

H= 285mm

72mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

140mm

H

192mm

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Exterior | Wall | Surface Mounted | With Wall Bas e | Led

Description

Wall fixed led waterpoof fitting
for outdoors and indoors us e
from heavy duty die cas t aluminum
painted with electros tatic polyes ter powder
s uitable for res is tance in external s paces
with tempered glas s trans parent or mat
with incorporated 12 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon reques t available with CRI>90 and CRI 90+
upon reques t available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phas e cut/Dali/1-10volt
with s ilicon gas kets and inox s crews

Code - Lighting Source

Extra Information

Colors

ΣΤΑΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑΣ | WALLFIXED WATERPROOF LUMINAIRIES

TUBE 75 W2 CL1

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου
με 2 εξόδους φωτισμού
μία πάνω και μία κάτω (50-50)
ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με υάλινους προφυλακτήρες tempered διάφανους ή ματ
με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας των led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρες αλουμινίου υψηλής απόδοσης*
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
Waterproof wall fixed projector
from heavy die-cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for external areas
with 2 lighting exits
one up and one down (50-50)
with 2 tempered glasses transparent or mat
with incorporated 2 COB LED
adjusted on a high performance heatsinks
for best thermal management of led sources
LM80, CRI>80
upon request, available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with two high performance aluminum reflectors*
available with 15°-25°-40°-60° beam angle
with built in led driver on/off
or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
NORMAL PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27716

10.4W | 2×5.2W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 445-475-500 LUMEN

27717

12.4W | 2×6.2W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 525-560-595 LUMEN

27718

14.8W | 2×7.4W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 575-615-650 LUMEN

27719

18W | 2×9.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 700-750-795 LUMEN

HIGH PERFORMANCE | LUMINOUS FLUX

27720

10W | 2×5.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 500-530-560 LUMEN

27721

12.6W | 2×6.3W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 615-650-690 LUMEN

27722

14.0W | 2×7.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 670-710-750 LUMEN

27723

15.2W | 2×7.6W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 725-770-820 LUMEN

27724

16.6W | 2×8.3W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-830-880 LUMEN

27725

18W | 2×9.0W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-890-940 LUMEN

5mm

65

Accessories upon request

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται με ανακλαστήρα διαφορετικής δέσμης πάνω και κάτω.
Upon request luminaire is offered with reflectors of different beam angle up and down.

mp

*

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL RECESSED FITTINGS

FARETTI DIRECTIONAL

Χωνευτό επίτοιχο φωτιστικό Led
στεγανό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
από χυτό αλουμίνιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα mat
με ενσωματωμένο high power smd led (CRI 80)
διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 kelvin
με ενσωματωμένο led driver on/off
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
και dimmable phase cut/1-10v/Dali
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
συνοδεύεται από βάση τοποθέτησης στον τοίχο αλουμινίου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε κήπους,
βεράντες, σκαλοπάτια και διαδρόμους

26064

1W | 220-240V | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 70-80-90 LUMEN

26065

2W | 220-240V | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 110-120-135 LUMEN

5371

Wall recessed led luminaire
waterproof, suitable for exteriors use
suitable for asymmetric darklight lighting effect
made from die-cast aluminum
electrostatic polyester powder coated
for resistance under harsh environmental conditions
with protective tempered glass
with incorporated High power SMD Led (CRI 80)
in 2700-3000-4000 Kelvin
with built in led driver on/off standard
upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
with silicone rubber gaskets and stainless steel screws
with aluminum wall base for wall installation
suitable for lighting of gardens, walkways, corridors and stairs

ΚΟΥΤΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
BOX FROM ALUMINNUM FOR WALL RECESSED USE

60mm

68

118mm

Ø125mm

Ø92mm

Ø118mm

125mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Φωτιστικό στεγανό
κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο
από σώμα χυτό αλουμινίου
με στεφάνι αλουμινίου
βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ
με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
με ενσωματωμένα 1 ή 2 power led smd
ή με ενσωματωμένο 1 Linear Cob led
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε 2700-3000-4000 Kelvin
LM80, CRI>80
προσφέρεται ενσωματωμένο led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable
phase cut/1-10v/Dali
προσφέρεται με κουτί τοποθέτησης αλουμινίου
ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια για τοποθέτηση
του φωτιστικού σε γυψοσανίδα
Waterproof fitting
wall recessed
with die cast aluminum body
front frame from die cast aluminum
painted with polyester electrostatic powder
suitable for exteriors use
with tempered glass mat or transparent
with inox screws and silicon gaskets
suitable for darklight asymmetrical
distribution of light
with incorporated 1 or 2 high power led smd
or with incorporated 1 linear cob led
with high performance heatsink
for best heat management
available in 2700-3000-4000 Kelvin
LM80,CRI>80
with internal/ built in led driver on/off as standard
or upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
available with aluminum box for recessed use
or upon request with supporting springs
for false ceiling installation

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
LINEAR COB LED

26062

1W 220-240V 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 70-75-80 LUMEN

26063

2W 220-240V 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 135-140-155 LUMEN

HIGH POWER LED SMD

26117

1W 1x1W 220-240V 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 70-75-80 LUMEN

26118

2W 2x1W 220-240V 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 130-135-140 LUMEN

26119

2W 2x1W 220-240V 350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 140-150-160 LUMEN

5370

ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL RECESSED FITTINGS

LUCE 6 PICCO DIRECTIONAL

Κουτί αλουμινίου επίτοιχης τοποθέτησης / Box from aluminnum for wall recessed use

128x100mm

65mm

MP

86mm

86mm

131mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 kelvin

natural white 4000 kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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.

Χωνευτό επίτοιχο φωτιστικό Led
στεγανό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
από χυτό αλουμίνιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα mat
με ενσωματωμένο high power smd led (CRI 80)
διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 kelvin
με ενσωματωμένο led driver on/off
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
και dimmable phase cut/1-10v/Dali
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
συνοδεύεται από βάση τοποθέτησης στον τοίχο αλουμινίου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε κήπους, βεράντες,
σκαλοπάτια και διαδρόμους
Wall recessed led luminaire
waterproof, suitable for exteriors use
suitable for asymmetric darklight lighting effect
made from die-cast aluminum
electrostatic polyester powder coated
for resistance under harsh environmental conditions
with protective tempered glass
with incorporated High power SMD Led (CRI 80)
in 2700-3000-4000 Kelvin
with built in led driver on/off standard
upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
with silicone rubber gaskets and stainless steel screws
with aluminum wall base for wall installation
suitable for lighting of gardens, walkways, corridors and stairs

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80
LINEAR COB LED

26056

2W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 110-120-135 LUMEN

26057

3W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 145-150-180 LUMEN

5370

ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL RECESSED FITTINGS

LUCE MAXI DIRECTIONAL LINEAR LED

Κουτί αλουμινίου επίτοιχης τοποθέτησης
Box from aluminnum for wall recessed use

235x80mm

113mm

80mm

MP

113mm

242mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

Χωνευτό επίτοιχο φωτιστικό Led
στεγανό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
κατάλληλο για ασύμμετρο darklight φωτισμό
από χυτό αλουμίνιο
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα mat
με ενσωματωμένο Linear cob or smd led (CRI 80)
διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 kelvin
με ενσωματωμένο led driver on/off
διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
και dimmable phase cut/1-10v/Dali
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
συνοδεύεται από βάση τοποθέτησης στον τοίχο αλουμινίου
κατάλληλο για τοποθέτηση σε κήπους,
βεράντες, σκαλοπάτια και διαδρόμους
Wall recessed led luminaire
waterproof, suitable for exteriors use
suitable for asymmetric darklight lighting effect
made from die-cast aluminum
electrostatic polyester powder coated
for resistance under harsh environmental conditions
with protective tempered glass
with incorporated Linear cob led or SMD Led (CRI 80)
in 2700-3000-4000 Kelvin
with built in led driver on/off standard
upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali
with silicone rubber gaskets and stainless steel screws
with aluminum wall base for wall installation
suitable for lighting of gardens, walkways, corridors and stairs

LINEAR COB LED

26069

1W 220-240V | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 70-80-90 LUMEN

26070

2W 220-240V | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 110-120-135 LUMEN

26071

3W 220-240V | 2700-3000 - 4000 KELVIN | 145-160-180 LUMEN

5374

ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL RECESSED FITTINGS

QUATTRO DARKLIGHT LED

Κουτί αλουμινίου επίτοιχης τοποθέτησης
Box from aluminum for wall recessed use

101x101mm

80mm

101mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000 Kelvin

MP

101mm

95mm

101mm

10mm

ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | WATERPROOF WALL FIXED FITTINGS

TONDO PLUS INOX NOVA

Φωτιστικό στεγανό
κατάλληλο για χωνευτή τοποθέτηση
σε τοίχο ή σε οροφή
με στεφάνι ανοξείδωτο (inox)
από σώμα χυτό αλουμινίου
βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered ματ ή διάφανο
με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
κατάλληλο για λυχνίες τύπου HALOPIN G9 ή MLF GX53
ή με ενσωματωμένα 1 ή 2 Power led smd
ή με ενσωματωμένο 1 Cob led
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε 2700-3000-4000 Kelvin
CRI>80
προσφέρεται με ή χωρίς ενσωματωμένο led driver
προσφέρεται με κουτί τοποθέτησης αλουμινίου
ή κατόπιν παραγγελίας με ελατήρια
για τοποθέτηση του φωτιστικού σε γυψοσανίδα

27581

POWER LED 2W 2x1w | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 120-130-150 LUMEN

27582

COB LED 3W |1x3w | 230-240V/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 180-190-200 LUMEN

27583

HALOPIN G9 230-240 V 1x25W-40W

27584

LED PIN G9 230-240 V 1x1W-4W

27585

MICROLYNX FLUORESCENT 230-240V GX5.3 5W-11W

27586

MICROLYNX LED 230-240V GX5.3 3W-11W

130mm

106mm

130mm

85mm

Waterproof fitting
wall or ceiling recessed
with stainless steel (inox) flange
with body from die cast aluminum
painted with polyester electrostatic powder
suitable for exteriors use
with tempered glass mat or transparent
with inox screws and silicon gaskets
suitable for lamps type Halopin G9 or MLF GX53
or with incorporated 1 or 2high power led smd
or with incorporated 1 Cob led
with high performance heatsink
for best heat management
available in 2700-3000-4000 Kelvin
CRI>80
available with or without internal led driver
available with aluminum box for recessed use
or upon request with supporting springs
for false ceiling installation
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85mm

74

130mm

31

ΙΝΟΧ

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
με κολώνα από προφίλ
αλουμινίου βαρέως τύπου
και 2 φωτιστικά χυτά αλουμινίου
περιστρεφόμενα καθέτως
με υάλινους προφυλακτήρες
tempered πάχους 5mm
ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες inox
κατάλληλο για φωτισμό κήπων,
διαδρόμων, παρκινγκ, πεζόδρομων

GARDEN DIRECTIONAL 1

26010

DICHROIC 230/12V
50W GU5.3

26011

DICHROIC
230V 50W GU10
LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 2X9W
230/12V 700mA
LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 2X3W
230/12V 350mA

26012
26013
82mm

110mm

520mm
720mm

ΥΨΟΣ / HEIGHT 0.52m

82mm

26014

DICHROIC 230/12V
50W GU5.3

26015

DICHROIC
230V 50W GU10
LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 2X9W
230/12V 700mA
LED ΙΣΧΥΟΣ /
POWER LED 2X3W
230/12V 350mA

26016
26017
82mm
82mm

Φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
με 1 έξοδο φωτισμού
από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
με 1 υάλινο προφυλακτήρα
tempered
με 1 ή 2 led ισχύος τεχνολογίας SMD
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες inox
κατάλληλο για φωτισμό κήπων,
διαδρόμων, παρκινγκ, πεζόδρομων.
Decorative waterproof fitting
for outdoors use
with 1 lighting exit
from heavy duty die cast aluminum profile
with tempered glass
with 1 or 2 power leds SMD technology
with incorporated led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for the external lighting of gardens,
corridors, walkways, parkings.
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HALOGEN 230/12V
12V 35W GY6.53
HALOPIN
230V 25-40W G9
LED ΙΣΥΟΣ/
POWER LED 2x1W
230/240V 350mA

26018
26019
26020

110mm
107mm

Waterproof fitting
for outdoors use
with heavy duty die
cast aluminum
profile column
and 2 fittings made
from die cast aluminum
vertically adjustable
with tempered glasses
5mm thick
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for the external
lighting of gardens,
corridors, walkways,
parking spaces

ΥΨΟΣ / HEIGHT 0.72m

292mm

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ | WATERPROOF GARDEN LIGHTS

CUBIC DOUBLE COLUMN

65

110mm

46

Decorative waterproof fitting
for outdoors use
with 2 lighting exits
from heavy duty die cast aluminum profile
with tempered glasses
with 2 or 4 power leds SMD technology
with incorporated led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for the external lighting of
gardens, corridors, walkways, parkings.

HALOGEN 230/12V
12V 2X35W GY6.53
HALOPIN
230V 2X25-40W G9
LED ΙΣΥΟΣ/
POWER LED 2x2W
230/240V 350mA

26021
26022
26023

110mm
107mm

Φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
με 2 εξόδους φωτισμού
από προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
με 2 υάλινους προφυλακτήρες
tempered
με 2 ή 4 led ισχύος τεχνολογίας SMD
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη και βίδες inox
κατάλληλο για φωτισμό κήπων,
διαδρόμων, παρκινγκ, πεζόδρομων.

292mm

GARDEN DIRECTIONAL 2

65

110mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή Painted with Polyester Electrostatic Powder

26006

26007

26008

26009

WATERPROOF LED FITTINGS

ΣTEΓANA ΦΩTIΣTIKA ME LEDS

NEW
CUBIC GARDEN LED 1
4∆ιακοσµητικό φωτιστικό στεγανό
4εξωτερικού χώρου
4µε 1 ή 2 εξόδους φωτισµού
4από προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου
4µε 1 ή 2 υάλινους προφυλακτήρες
tempered διάφανους πάχους 8mm
4µε 4 ή 8 led ισχύος µε φακό
4µε ενσωµατωµένο led driver
4µε ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες inox
4κατάλληλο για φωτισµό κήπων, διαδρόµων,
πάρκινγκ, πεζόδροµων.
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4Decorative waterproof fitting
4for outdoors use
4with 1 or 2 lighting exits
4from heavy duty die cast aluminum profile
4with 1 or 2 tempered glasses transparent
8mm thick
4with 4 or 8 power leds with lens with
incorporated led driver
4with silicon gaskets and inox screws
4suitable for the external lighting of gardens,
corridors, walkways, parkings.

CUBIC GARDEN LED 2

������������������������������������������

4∆ιακοσµητικό φωτιστικό στεγανό
4εξωτερικού χώρου
4µε 1 ή 2 εξόδους φωτισµού
4από προφίλ αλουµινίου βαρέως τύπου
4µε 1 ή 2 υάλινους προφυλακτήρες
tempered διάφανους πάχους 8mm
4µε 4 ή 8 led ισχύος µε φακό
4µε ενσωµατωµένο led driver
4µε ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες inox
4κατάλληλο για φωτισµό κήπων, διαδρόµων,
πάρκινγκ, πεζόδροµων.

100

4Decorative waterproof fitting
4for outdoors use
4with 1 or 2 lighting exits
4from heavy duty die cast aluminum profile
4with 1 or 2 tempered glasses transparent
8mm thick
4with 4 or 8 power leds with lens with
incorporated led driver
4with silicon gaskets and inox screws
4suitable for the external lighting of gardens,
corridors, walkways, parkings.

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder
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Φωτιστικό επικαθήμενο στεγανό
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
με ενισχυμένο προστατευτικό
πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ

με ελαστικά στεγανοποίησης
σιλικόνης και βίδες inox

με δύο στιπιοθλίπτες PG9 IP68
με 1 ή 2 ή 4 εξόδους φωτισμού
με ενσωματωμένες 1 ή 2 σειρές ταινίες
High Power Led τεχνολογίας SMD

12volt DC ή 24volt DC
σε 3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
ME 1 ΕΞΟΔΟ
WITH 1 EXIT

και σε 2700-5000-6000-6500 Κelvin

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ | WATERPROOF GARDEN LIGHTS

TOWER LINE LED 1

επίσης διαθέσιμο με led ταινία

κόκκινη-μπλε-πράσινη-RGB (red-green-blue)

LM80, CRI>80,

κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90

με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας
με ενσωματωμένο τροφοδοτικό/led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό και
ME 2 ΕΞΟΔΟΥΣ
WITH 2 EXITS

με dimmable led driver Dali/1-10volt

Waterproof fitting for outdoors use
made from heavy duty die cast aluminum profile
painted with polyester electrostatic powder
For resistance in external spaces
with heavy duty protective
polycarbonate cover mat

ME 4 ΕΞΟΔΟΥΣ
WITH 4 EXITS

with silicon gaskets and inox screws
with two cable glands PG9 IP68
with incorporated 1 or 2 lines
of High Power Led Stripe

with high performance heatsink
for best heat management

12volt DC ή 24volt DC
available in 3000 & 4000 KELVIN
also available upon request

LED STRIP ME 1 ΕΞΟΔΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 1 LIGHTING EXIT

26101

11W 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 690-830 LUMEN | H= 385mm

26101

13W 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 810-970 LUMEN | H= 450mm

26101

22W 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 1350-1620 LUMEN | H= 750mm

26101

31W 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 1890-2265 LUMEN | H= 1050mm

26101

39W 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2430-2900 LUMEN | H= 1350mm

in 2700-5000-6000-65000 Kelvin

in color red, green, blue and RGB (red-green-blue)
with incorporated power
supply/led driver on/off as standard

upon request dimmable Dali/1-10volt
ø107mm

LED STRIP ME 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 2 LIGHTING EXITS

26101

11W 2x5.5w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2x345- 2x415 LUMEN | H= 385mm

26101

13W 2x6.5w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2x405-2x485 LUMEN | H= 450mm

26101

22W 2x11w |230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2x675-2x810 LUMEN | H= 750mm

26101

31W 2x15.5w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2x230-2x275 LUMEN | H= 1050mm

26101

39W 2x19.5w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 2x270-2x325 LUMEN | H= 1350mm

ø107mm

LED STRIP ME 4 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 4 LIGHTING EXITS

26101

16W 4x3.75w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 4x230- 4x275 LUMEN | H= 385mm

26101

18W 4x4.50w | 230-24V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 4x270-4x320 LUMEN | H= 450mm

26101

29W 4x7.25w |230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 4x450-4x540 LUMEN | H= 750mm

26101

41W 4x10.25w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 4x630-4x750 LUMEN | H= 1050mm

26101

52W 4x13w | 230-240V | 12V DC or 24V DC | 3000-4000 KELVIN | 4x810-4x970 LUMEN | H= 1350mm

ø107mm

ΥΨΟΣ Α
HEIGHT Α

ΥΨΟΣ Β
HEIGHT Β

385mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

Φωτιστικό επικαθήμενο στεγανό
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένα
με πολυεστερική πούδρα

για αντοχή σε εξωτερικές

συνθήκες περιβάλλοντος

με ενισχυμένο προστατευτικό

πολυκαρμπονικό κάλυμμά ματ

ME 1 ΕΞΟΔΟ
WITH 1 EXIT

ME 2 ΕΞΟΔΟΥΣ
WITH 2 EXITS

με ελαστικά στεγανοποίησης
σιλικόνης και βίδες inox

με δύο στιπιοθλίπτες PG9 IP68
με 1 ή 2 ή 4 εξόδους φωτισμού
με ενσωματωμένο Linear Led Engine (LLE)
140mm-280mm-560mm
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 3000Κ - 4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με ενσωματωμένο τροφοδοτικό/led driver on/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ | WATERPROOF GARDEN LIGHTS

TOWER LINE LED 2

και με dimmable led driver Dali/1-10volt

κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

ME 4 ΕΞΟΔΟΥΣ
WITH 4 EXITS

Waterproof fitting for outdoors use
made from heavy duty die cast aluminum profile
painted with polyester electrostatic powder
for resistance in external spaces
with heavy duty protective
polycarbonate cover mat

with silicon gaskets and inox screws
with two cable glands PG9 IP68
with incorporated Linear Led Engine (LLE)
based on 140mm-280mm-560mm lengths
adjusted on a linear cooling
system for heat management

in 3000K or 4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with incorporated power supply/led
driver on/off as standard

ME 1 ΕΞΟΔΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 1 LIGHTING EXIT

26086

6.2W 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 330-350 LUMEN | H= 385mm

26087

9.3W 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 990-1050 LUMEN | H= 450mm

26088

15.5W 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 1650-1750 LUMEN | H= 750mm

26089

22W 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2300-2450 LUMEN | H= 1050mm

26090

28W 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2640-2800 LUMEN | H= 1350mm

upon request dimmable Dali/1-10volt
seamless effect without shadows between modules

ø107mm

ME 2 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 2 LIGHTING EXITS

26091

10.4W 2x5.2w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2×580-2×600 LUMEN | H= 385mm

26092

10.4W 2x7.8w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2×870-2×900 LUMEN | H= 450mm

26093

26W 2x13w |230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2×1450-2×1500 LUMEN | H= 750mm

26094

36.4W 2x18.2w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2×2030-2×2100 LUMEN | H= 1050mm

26095

46.8W 2x23.4w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 2×2610-2×2700 LUMEN N | H= 1350mm

ø107mm

ME 4 ΕΞΟΔΟΥΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / WITH 4 LIGHTING EXITS
ø107mm

26096

16.8W 4x4.2w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 4×500-4×520 LUMEN | H= 385mm

26097

16.8W 4x6.3w | 230-24V | 3000-4000 KELVIN | 4×750-4×780 LUMEN | H= 450mm

26098

42W 4x10.5w |230-240V | 3000-4000 KELVIN | 4×1500-4×11560 LUMEN | H= 750mm

26099

58.8W 4x14.7w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 4×1750-4x1820 LUMEN | H= 1050mm

26100

75.6W 4x18.9w | 230-240V | 3000-4000 KELVIN | 4×2250-4×2340 LUMEN | H= 1350mm

ΥΨΟΣ Α
HEIGHT Α

ΥΨΟΣ Β
HEIGHT Β

385mm

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών,
εξωτερικών διαδρόμων και εξωτερικών προσόψεων

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27406

12.0W 230-240v/350mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1100-1190-1250 LUMEN

27407

16.0W 230-240v/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1350-1400-1450 LUMEN

Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-mediumwide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

MP
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ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE MAXI CL OUT COB LED

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΟΡΟΦΗΣ | RECESSED SPOTLIGHTS

Tube Maxi CL OUT Cob Led 2
Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά
με πολυεστερική πούδρα

PINAKAS 1
00000

5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 440-460-480 LUMEN

PINAKAS
1
00000
00000

6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640 LUMEN
7.5W
5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN ||645-675-705
440-460-480LUMEN
LUMEN

PINAKAS
1
00000
00000

9.0W
6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860
585-615-640 LUMEN

00000

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

7.5W
KELVIN
||645-675-705
5.0W | 2700-3000-4000
440-460-480LUMEN
LUMEN
λειτουργεί
με συνοδευτικό led
driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
στεγανοποίησης σιλικόνης
PINAKAS
9.0W
00000 2με ελαστικά
6.7W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860
585-615-640 LUMEN

00000

και βίδες inox

κατάλληλός για φωτισμό βεραντών,

00000

11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN||645-675-705
|440-460-480
925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN
5.0W
LUMEN

00000

00000
00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W | 2700-3000-4000
780-820-860
6.7W
KELVIN
| 585-615-640
LUMENLUMEN

00000
00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W | 2700-3000-4000
780-820-860
6.7W
KELVIN
| 585-615-640
LUMENLUMEN

11.0W
||| 2700-3000-4000
KELVIN
||440-460-480
925-965-1000
LUMEN
7.5W
18.7W| 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
|LUMEN
1460-1500-1565
LUMEN
5.0W
KELVIN
12.0W
2700-3000-4000
KELVIN||645-675-705
1200-1250-1300
LUMEN
8.5W
885-910-950

00000

PINAKAS
46.7W
12.75W
|220-240v
2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
780-820-860
00000
20.8W| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
| 1590-1630-1700
LUMEN
KELVIN
| 585-615-640
27922
10.5W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1080-1125
LUMEN
00000

00000
00000

with5.0W
incorporated
led driver KELVIN||645-675-705
11.0W
|| 2700-3000-4000
925-965-1000
LUMEN
7.5W
LUMEN
LUMEN
10.5W| 2700-3000-4000
2700-3000-4000KELVIN
KELVIN ||440-460-480
1050-1080-1125
LUMEN
on/off,
dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
12.75W
|lighting
2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
PINAKAS
5
9.0W
780-820-860
6.7W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 585-615-640
LUMEN
Suitable
in external
facades,
12.0Wfor
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1200-1250-1300
LUMEN

11.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W
KELVIN
KELVIN LUMEN
| 1720-1765-1838
LUMEN
21.5W| 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
12.0W
1200-1250-1300
LUMEN
00000
27923
00000
7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 645-675-705 LUMEN
PINAKAS 49.0W
00000
8.5W | 2700-3000-4000
885-910-950
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
KELVIN
| 780-820-860
LUMENLUMEN
00000
9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 780-820-860 LUMEN
00000
14.0W||2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN | 1260-1290-1345
LUMEN
27924
10.5W
KELVIN | 925-965-1000
1050-1080-1125
LUMEN
00000
11.0W
LUMEN
00000
11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN
00000
PINAKAS
412.75W
KELVIN LUMEN
| 1400-1430-1500
LUMEN
16.1W
| 2700-3000-4000
12.0W
| |2700-3000-4000
KELVIN
| 1200-1250-1300
LUMEN
00000
27925
8.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 885-910-950
|220-240v
2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
00000
00000
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
9.0W | 2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMENLUMEN
00000
18.2W || 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN | 1545-1585-1655
LUMEN
27926
10.5W
KELVIN | 1050-1080-1125
LUMEN
00000
10.5W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 1050-1080-1125
LUMEN
11.0W| 2700-3000-4000
925-965-1000
LUMEN
00000
7.5W
LUMEN
20.5W| 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
| 1690-1735-1800
LUMEN
00000
12.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN| 885-910-950
| 1200-1250-1300
LUMEN
8.5W
KELVIN
27927
12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1195-1245-1290
LUMEN
00000
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
00000
PINAKAS
410.5W
23.0W || 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN | 1830-1880-1950
LUMEN
27928
KELVIN | 1050-1080-1125
LUMEN
00000
15.5W
1510-1570-1630
LUMEN
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000
1050-1080-1125
11.0W
LUMEN
00000
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
00000
00000
7.5W | 2700-3000-4000
KELVIN
| 645-675-705
LUMEN
17.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1660-1730-1795
LUMEN
12.0W
1195-1245-1290
00000
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
65

00000

PINAKAS
1
00000

11.0W| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W
LUMEN
00000
CRI 80 | System power & Luminaire Flux

00000
00000

5.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
440-460-480
LUMEN
8.5W
885-910-950
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
2700-3000-4000
KELVIN
||780-820-860
LUMEN

PINAKAS
1
27918
00000
00000
27919
00000

6.7W
KELVIN
13.0W| 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
| 1050-1080-1125
LUMEN
10.5W
|| 2700-3000-4000
KELVIN| 585-615-640
| 1050-1080-1125
LUMEN
11.0W
925-965-1000
LUMEN
7.5W
KELVIN
|||645-675-705
15.0W|| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
|LUMEN
1195-1225-1275
LUMEN
5.0W
12.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
|440-460-480
1200-1250-1300
LUMEN
8.5W
2700-3000-4000
KELVIN
885-910-950
LUMEN
12.75W
|220-240v
2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN

PINAKAS
1
00000
27920
00000
00000
27921
00000

PINAKAS 4

9.0W
780-820-860
16.5W| 2700-3000-4000
220-240v | 2700-3000-4000
KELVIN LUMEN
| 1330-1365-1420
LUMEN
6.7W
KELVIN
10.5W
|| 2700-3000-4000
KELVIN| 585-615-640
| 1050-1080-1125
LUMEN

11.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN||645-675-705
|440-460-480
925-965-1000
LUMEN
7.5W | 2700-3000-4000
LUMEN
εξωτερικών
διαδρόμων καιKELVIN
5.0W
LUMEN
εξωτερικών προσόψεων

ceiling mounted led projector
PINAKAS
2Waterproof
11.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
die |cast
aluminum KELVIN
2700-3000-4000
LUMEN
00000 from7.5W
painted with electrostatic polyester powder
with
tempered
glass, transparent
or| |mat
5.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
440-460-480
LUMEN
00000
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
1050-1080-1125
LUMEN
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
2700-3000-4000
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
00000 
with9.0W
incorporated 1 COB LED
CRI>80
PINAKAS
6.7W
| 2700-3000-4000
12.0W
1200-1250-1300
LUMEN
00000 2upon
request
available withKELVIN
CRI>90| 585-615-640
CRI 98+ LUMEN
11.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
|&925-965-1000
LUMEN
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon
request
in 3500-5000-6500
Kelvin
7.5W
||645-675-705
LUMEN
| 2700-3000-4000
KELVIN
LUMEN
00000
10.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
|440-460-480
1050-1080-1125
LUMEN
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
00000 with5.0W
high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
PINAKAS
9.0W
780-820-860
00000 2with6.7W
KELVIN
LUMEN
12.0W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1200-1250-1300
LUMEN
high| 2700-3000-4000
performance
heatsink
for| 585-615-640
best
00000

00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000

heat management

corridors and verandas

11.0W| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W
LUMEN
00000
7.5W | 2700-3000-4
10.5W| 2700-3000-4000
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1080-1125
LUMEN
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
9.0W
|
2700-3000-4
00000
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000
1200-1250-1300
LUMEN
11.0W
LUMEN
11.0W
| 2700-3000
7.5W | 2700-3000-4
00000
10.5W | 2700-3000-4000
12.75W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 1050-1080-1125
| 1050-1100-1150LUMEN
LUMEN
00000
12.75W
| 2700-300
9.0W | 2700-3000-4
00000

PINAKAS 5
PINAKAS 5

12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
10.5W
| 2700-3000
11.0W| 2700-3000-4
00000
7.5W
10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1080-1125 LUMEN
12.0W
| 2700-3000
00000
12.75W
| 2700-300
9.0W
| 2700-3000-4
00000
12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1250-1300 LUMEN
15.5W
10.5W | 2700-3000
11.0W
00000

PINAKAS 5
00000
00000

7.5W
17.5W
| 2700-3000
12.0W| 2700-3000-4
12.75W
| 2700-300

00000

9.0W
19.5W
| 2700-3000
15.5W
10.5W| 2700-3000-4

00000
00000

11.0W
|| 2700-3000
7.5W
17.5W| 2700-3000-4
12.0W
2700-3000

00000
00000

12.75W
| 2700-300
9.0W
19.5W| 2700-3000-4
15.5W
| 2700-3000

PINAKAS 5

00000

9.0W
LUMEN
19.5W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 780-820-860
| 1815-1890-1960
LUMEN
15.5W
1510-1570-1630
10.5W| 2700-3000-4000
1050-1080-1125

00000
00000

11.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
|| 925-965-1000
LUMEN
7.5W
LUMEN
21.4W
1960-2035-2120
17.5W| 2700-3000-4000
1660-1730-1795
12.0W
2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
1195-1245-1290
LUMEN

00000
00000

12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
19.5W| 2700-3000-4000
1815-1890-1960
15.5W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1510-1570-1630
LUMEN

00000
00000

10.5W
1050-1080-1125
LUMEN
11.0W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 645-675-705
| 925-965-1000
LUMEN
7.5W
LUMEN
21.4W
1960-2035-2120
LUMEN
17.5W| 2700-3000-4000
1660-1730-1795

00000
00000

10.5W
11.0W
| 2700-3000
7.5W
17.5W| 2700-3000-4

00000
00000

12.0W
|| 2700-3000-4000
KELVIN
|| 1195-1245-1290
LUMEN
12.75W
| 2700-3000-4000
KELVIN
| 1050-1100-1150
LUMEN
9.0W
KELVIN
| 780-820-860
LUMEN
19.5W| 2700-3000-4000
2700-3000-4000
KELVIN
1815-1890-1960
LUMEN

00000
00000

12.0W
|| 2700-3000
12.75W
| 2700-300
9.0W
19.5W| 2700-3000-4
2700-3000

00000

15.5W
1510-1570-1630
10.5W
1050-1080-1125
LUMEN
11.0W
LUMEN
21.4W | 2700-3000-4000 KELVIN | 925-965-1000
1960-2035-2120

00000

15.5W | 2700-3000
10.5W
11.0W

00000

17.5W | 2700-3000-4000
1660-1730-1795
12.0W
12.75W
| 2700-3000-4000KELVIN
KELVIN| 1195-1245-1290
| 1050-1100-1150LUMEN
LUMEN

00000

17.5W | 2700-3000
12.0W
12.75W
| 2700-300

19.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1510-1570-1630
1815-1890-1960 LUMEN
15.5W
10.5W
1050-1080-1125
30

00000

19.5W | 2700-3000
15.5W
10.5W

Bαµµένα µε Hλεκτροστατική
Bαφή | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2035-2120 LUMEN
21.4W
17.5W
1660-1730-1795
12.0W
1195-1245-1290
Painted with Electrostatic Powder

00000

17.5W | 2700-3000
12.0W

PINAKAS 4

mp

κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
PINAKAS2CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
5.0Wπαραγγελίας
| 2700-3000-4000
| 440-460-480
00000 κατόπιν
και σεKELVIN
3500-5000-6500
ΚelvinLUMEN
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη
ευρεία
PINAKAS
6.7W | στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ
2700-3000-4000 KELVIN | 585-615-640
LUMEN
00000 2με ενσωματωμένη
ψήκτρα υψηλής απόδοσης

00000
00000
00000

05

PINAKAS 5

ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATER PROOF CEILING FITTINGS

CUBIC CL COB LED FIXED 1

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών
εξωτερικών διαδρόμων
και εξωτερικών προσόψεων
Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management

27411

9.5W 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 800-840-890 LUMEN

27412

12W 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 1000-1100-1200 LUMEN

110x110mm

200mm

with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
Suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

65

200mm

mp

130mm
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATER PROOF CEILING FITTINGS

CUBIC CL COB LED MOVE 1

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με κινητή λυχνιολαβή για ρύθμιση στόχευσης φωτός ±20°
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών, εξωτερικών διαδρόμων
και εξωτερικών προσόψεων

27408

7W 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 565-585-650 LUMEN

27409

9.5W 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 800-840-890 LUMEN

27410

12.75W 230-240V 2700-3000-4000 KELVIN | 900-950-1025 LUMEN

Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or matwith movable
lampholder for beam adjustment ±20°
with incorporated 1 COB LED
CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink for best heat management
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

110x110mm

165-200mm

65

HEIGHT

110x110mm

mp

±20°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

natural white 4000

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTING

MINI CUBIC 7 LED
Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 2 High power Led

70mm

ισχύος τεχνολογίας SMD

με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60° και 120°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με ελλειπτικούς

82mm

και wall washer φακούς

CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών, εξωτερικών
διαδρόμων και εξωτερικών προσόψεων

Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 2 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60° and 120° beam
upon request available with elliptical

POWER LED WITH LENS 15°-25°-40°-60°
27892

1W (1x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-95 LUMEN

27413

2W (2x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-190 LUMEN

POWER LED WITHOUT LENS 120°

and wall washer lenses

27893

1W (1x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 80-85-95 LUMEN

27414

2W (2x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 160-170-190 LUMEN

CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 98+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,

65

corridors and verandas

MINI CUBIC 8 LED
Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 2 High power Led
ισχύος τεχνολογίας SMD

120mm
82mm

με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60° και 120°
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και με ελλειπτικούς
και wall washer φακούς

CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών,
εξωτερικών διαδρόμων και εξωτερικών προσόψεων

POWER LED WITH LENS 15°-25°-40°-60°
27415

4W (2x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 320-340-380 LUMEN

27416

4W (1x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 320-340-380 LUMEN

Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 2 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60° and 120° beam
upon request available with elliptical
and wall washer lenses

CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 98+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

MP
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTING

MINI CUBIC 9 LED

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 1 High power Led Module
ισχύος τεχνολογίας SMD

με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών,
εξωτερικών διαδρόμων και εξωτερικών προσόψεων

Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 High Power Led
Module SMD technology

with lens 15°-25°-40°-60°
CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 98+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

POWER LED WITH LENS 15°-25°-40°-60°
27417

3W (3x1W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 320-340-380 LUMEN

27418

3W (1x3W) 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 320-340-380 LUMEN
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135mm

MP

82mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 1 High power Led Module ισχύος
τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
LM80, CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλός για φωτισμό βεραντών, εξωτερικών
διαδρόμων και εξωτερικών προσόψεων
Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 High Power Led Module
SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 90+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated/built in led driver
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

ΣΤΑΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED LUMINAIRES

MINI CUBIC 11 LED

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
4W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 282-321-366 LUMEN

4mm
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24°

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

36°

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

60°

MP

27653

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | CEILING MOUNTED FITTINGS

PRESTIGE 75 CL LED
Φωτιστικό οροφής στεγανό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενής-μεσαίας-ευρείας
και πολύ ευρείας δέσμης
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox

INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27800

5W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 560-585-605 LUMEN

27801

7W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 650-675-705 LUMEN

27801

8W | 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 820-855-885 LUMEN

Waterproof ceiling mounted led projector
Suitable for exteriors and interiors use
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance under harsh
environmental conditions
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
LM80, CRI>80
upon request available with CRI90 and CRI98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
with silicon gaskets and inox screws
Suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas
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145mm

MP

Ø75mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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

Προβολέα στεγανός εξωτερικού χώρου
κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
χυτός αλουμινίου
βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος AC
(mαins νοltαge)
on/off CRI>80,, 30.000 HRS LONG LIFE
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
κατάλληλος για φωτισμό βεραντών,
εξωτερικών διαδρόμων και προσόψεων
Waterproof ceiling mounted led projector
from die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass, transparent or mat
with incorporated 1 COB LED AC (mains voltage)
CRI>80 , 30.000 HRS LONGLIFE
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink
for best heat management
on/off function (non dimmable)
with silicon gaskets and inox screws
suitable for lighting in external facades,
corridors and verandas

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ ΟΡΟΦΗΣ | CEILING MOUNTED WATERPROOF LUMINAIRES

TUBE 120 FOCUS CL AC

HEIGTH 145mm

27577

10W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 700-740-800 LUMEN
10W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 790-830 LUMEN

HEIGTH 195mm

27577

15W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1050-1100-1150 LUMEN
15W 220-240V | 3500-5000 KELVIN | 1140-1250 LUMEN

4mm
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LED Modules
Ready Line COB

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

MP

Technical notes
• LED built-in module for integration into luminairs
• Mains voltage 230V AC
• Power factor> 0.95
• THD: <20%

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

Φωτιστικό οροφής στεγανό
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered

TUBE CEILING LED 1

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

Κατάλληλος για 12 LED τεχνολογίας SMD 1W 350mA
Με φακό 15°- 25° - 40° -60°
Κατάλληλος για COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου με 15°- 25° - 40° -60°
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων
κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof ceiling mounted fitting
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick transparent or mat
suitable for 12 LED SMD technology 1W 350mA
with lens 15°- 25° - 40° -60°
suitable for COB LED
with aluminum reflector 15°- 25° - 40° -60°
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

H

12W POWER LED WITH LENS

25254

12X1W 230/240V 350mA WARM WHITE 1150 Lumen

H= 175mm

25255

12X1W 230/240V 350mA COOL WHITE 1250 Lumen

H= 175mm

25256

COBLED 8.5W 300mA

2700-3000-4000 KELVIN

820-850-895 LUMEN

H= 175mm

25257

COBLED 11W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1120-1200 LUMEN

H= 195mm

TUBE CEILING LED 1 FOCUS

120mm
4mm
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Φωτιστικό οροφής στεγανό
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλος για 12 LED τεχνολογίας SMD 1W 350mA
με φακό 15°- 25° - 40° -60°
κατάλληλος για COB LED
με ανακλαστήτα αλουμινίου με 15°- 25° - 40° -60°
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων
κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof ceiling mounted fitting
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick transparent or mat
suitable for 12 LED SMD technology 1W 350mA
with lens 15°- 25° - 40° -60°
suitable for COB LED
with aluminum reflector 15°- 25° - 40° -60°
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building and shop facades

H

12W POWER LED WITH LENS

25258

12X1W 230/240V 350mA WARM WHITE 1150 Lumen

H= 190mm

25259

12X1W 230/240V 350mA COOL WHITE 1250 Lumen

H= 190mm

100mm
120mm

COBLED 8.5W 300mA

2700-3000-4000 KELVIN

820-850-895 LUMEN

H= 190mm

25261

COBLED 11W 350mA

2700-3000-4000 KELVIN

1100-1120-1200 LUMEN

H= 210mm

4mm
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MP

25260

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE CEILING LED 2 FOCUS OPEN TYPE

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους
4mm διάφανο ή ματ
με κινητή λυχνιολαβή
για ρύθμιση στόχευσης φωτός

κατάλληλος για 6 LED τεχνολογίας SMD 1W
350mA - 1.5W 500 mA
κατάλληλος για 1 with
High Power Led Module 9W 700mA

με φακό 15°- 25°- 40° - 60°
ή με Led engine
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων
κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass
4mm thick transparent or matt

with movable lampholder
for beam adjustment

suitable for 6 High Power Led SMD

technology 1W 350mA ή 1.5W 500 mA

suitable for 1 High Power Led Module 9W
700mA
with lens 15°- 25° - 40° -60°
or with Led engine
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

6W POWER LED WITH LENS

25277

6x1W 230/240V 350mA WARM WHITE 570 LUMEN

25278

6x1W 230/240V 350mA NEUTRAL WHITE 630 LUMEN

9W POWER LED WITH LENS

25279
25280

6x1.5W 230/240V 500mA WARM WHITE 840 LUMEN

25281

OSRAM Preva Led Coin 50 11.3W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 920-980 LUMEN

25282

OSRAM Preva Led Coin 50 13.5W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 1080-1150 LUMEN

25283

9W POWER LED
3x3W 230/240V 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

6x1.5W 230/240V 500mA NEUTRAL WHITE 900 LUMEN

Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder for adjustable ligthing beam
+20º

-20º

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

Στεγανός προβολέας επίτοιχος
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμίνιο
με υάλινο προφυλακτήρα tempered
πάχους 4mm διάφανο ή ματ

με κινητή λυχνιολαβή για ρύθμιση
στόχευσης φωτός

κατάλληλος για 6 LED τεχνολογίας
SMD 1W 350mA - 1,5W 500 mA

κατάλληλος για 1 with High Power Led
Module 9W 700mA

με φακό 15°- 25°- 40° - 60°
ή κατάλληλο για Led engine
με ενσωματωμένο LED Driver
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό
προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof wall fixed projector
from heavy duty die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
transparent or mat

with movable lampholder for
beam adjustment

suitable for 6 High Power Led SMD

technology 1W 350mA ή 1.5W 500 mA

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE CEILING LED 2

suitable for 1 High Power Led
Module 9W 700mA

with lens 15°- 25° - 40° -60°
or suitable for Led engine
with incorporated LED Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

6W POWER LED WITH LENS

25270

6x1W 230/240V 350mA WARM WHITE 570 LUMEN

25271

6x1W 230/240V 350mA NEUTRAL WHITE 630 LUMEN

175mm

9W POWER LED WITH LENS

25272
25273

6x1.5W 230/240V 500mA WARM WHITE 840 LUMEN
6x1.5W 230/240V 500mA NEUTRAL WHITE 900 LUMEN

25274

OSRAM Preva Led Coin 50 11.3W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 920-980 LUMEN

25275

OSRAM Preva Led Coin 50 13.5W 350mA 24˚ or 40˚
3000-4000 KELVIN 1080-1150 LUMEN

25276

9W POWER LED
3x3W 230/240V 700mA 2700-3000-4000 KELVIN

120mm

Με κινητή λυχνιολαβή για ρυθμιζόμενη δέσμη φωτισμού
With movable lampholder for adjustable ligthing beam
+20º

-20º

mp
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Φωτιστικό οροφής στεγανό
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλος για λυχνίες
Μetal Ηalide 20-35W

με ηλεκτρονικό ενσωματωμένο σύστημα έναυσης
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής
απόδοσης 15°-25°-40°-60° μοιρών

με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη

Hmm

και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό

προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

Waterproof ceiling mounted fitting
from heavy die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for Μetal Ηalide

100mm

lamps 20-35W
with incorporated electronic gear
with high performance aluminum
reflector 15°-25°-40°-60° degrees
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

120mm

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE CEILING LONG 2 FOCUS

Φωτιστικό οροφής στεγανό
εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα

πάχους 4mm διάφανο ή ματ

κατάλληλος για 12 LED

25239

HCI - TC 230V 20W G8,5

H=260mm

25240

HCI - TC 230V 35W G8,5

H=320mm

25241

HQI-T 230V 35W G12

H=320mm

25242

CDM-R111 230V 35W GX8,5

H=320mm

25243

HALLOSPOT R111 230/12V 75W G53

H=260mm

τεχνολογίας SMD 1W ή 1.5W

με φακό 15°-25°-40°-60°
κατάλληλος για COB LED
με ανακλαστήρα αλουμινίου

με 15°-25°-40°-60° ή ENGINE MODULE

με ηλεκτρονικό ενσωματωμένο
σύστημα έναυσης ή Led Driver

με ελαστικά στεγανοποίησης
από σιλικόνη

και βίδες Inox
κατάλληλος για φωτισμό

προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

12W POWER LED WITH LENS

25244
25245

12X1W 230/240V | 3000 KELVIN | 1000 LUMEN

H=260mm

12X1W 230/240V | 4000 KELVIN | 1100 LUMEN

H=260mm

Waterproof ceiling mounted fitting
from heavy die-cast aluminum
with tempered glass 4mm thick
suitable for 12 LED SMD
technology 1W or 1.5W

18W POWER LED WITH LENS

25246
25247

12X1.5W 230/240V | 3000 KELVIN | 1450 LUMEN

H=320mm

12X1.5W 230/240V | 4000 KELVIN | 1550 LUMEN

H=320mm

25253
25353

12X2W 230/240V | 3000 KELVIN | 1800 LUMEN

H=320mm

12X2W 230/240V | 4000 KELVIN | 2000 LUMEN

H=320mm

with lens 15°-25°-40°-60°
suitable for COB LED
with aluminum reflector

15°-25°-40°-60°
or ENGINE MODULE
with incorporated electronic gear
or Led Driver
with silicon gaskets
and inox screws
suitable for lighting building
and shop facades

18W POWER LED WITH LENS

25248

H=260mm
OSRAM Preva LED COIN 111 18W 700mA 24º or 40º 3000 - 4000 KELVIN 1230-1300 LUMEN

25249

H=260mm
OSRAM Preva LED COIN 111 22.5W 700mA 24º or 40º 3000 - 4000 KELVIN 1880-1990 LUMEN

25250

COB LED 12W 230-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1190-1240-1310 LUMEN H=240mm

25251

COB LED 17W 230-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1550-1600-1700 LUMEN H=240mm

25252

COB LED 22W 230-240V

2700-3000-4000 KELVIN

1730-1800-1950 LUMEN H=320mm
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MP

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

και εσωτερικούς χώρους

αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 12 High Power Led ισχύος
τεχνολογίας SMD

με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
ή με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενή-μεσαία-ευρεία-πολύ ευρεία
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης

για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led

LM80, CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000-6500 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
κατάλληλο για λυχνίες Metal Halide & Hallospot AR111
με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μετασχηματιστή έναυσης
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox

27112

HCI - TC 230V 20W G8,5

H= 240mm

27113

HCI - TC 230V 35W G8,5

H= 300mm

27114

HQI-T 230V 35W G12

H= 300mm

27115

CDM-R111 230V 35W GX8,5

H= 300mm

27116

HALLOSPOT R111 230/12V 75W G53

H= 240mm

Ceiling mounted led fitting
for outdoors and indoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 12 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
or with incorporated 1 COB LED
with high performance aluminum reflector
available with narrow-medium-wide-extra wide beam
with high performance heatsink for best heat management
LM80, CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 90+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
suitable also for Metal halide lamps and Hallospot AR111
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

Φωτιστικό οροφής στεγανό
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς

TUBE CEILING LONG

12W POWER LED WITH LENS

27117
27118

12X1W 230/240V 3000 KELVIN | 1035 LUMEN

H= 240mm

12X1W 230/240V 4000 KELVIN | 1150 LUMEN

H= 240mm

H

18W POWER LED WITH LENS

27119
27120

12X1.5W 230/240V 3000 KELVIN | 1460 LUMEN

H= 300mm

12X1.5W 230/240V 4000 KELVIN | 1600 LUMEN

H= 300mm

24W POWER LED WITH LENS

27121
27122

12X2W 230/240V 3000 KELVIN | 1900 LUMEN

H= 300mm

12X2W 230/240V 4000 KELVIN | 2100 LUMEN

H= 300mm

120mm

Διαθέσιμο και σε 2700 Kelvin | Upon request available also in 2700 Kelvin

27123

H= 240mm
OSRAM Preva LED COIN 111 18W 700mA 24º or 40º | 3000-4000 KELVIN | 1230-1300 LUMEN

27124

H= 300mm
OSRAM Preva LED COIN 111 22.5W 700mA 24º or 40º | 3000-4000 KELVIN | 1880-1990 LUMEN

27125

COBLED 12W 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1190-1240-1310 LUMEN

H= 240mm

27126

COBLED 17W 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1550-1600-1700 LUMEN

H= 300mm

27127

COBLED 22W 230/240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1730-1800-1950 LUMEN

H= 300mm

MP

4mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Φωτιστικό οροφής στεγανό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη στενής-μεσαίας-ευρείας και πολύ ευρείας δέσμης
με ενσωματωμένο led driver on/off
ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE CEILING LONG HO

Ceiling mounted led fitting
for outdoors and indoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance under
harsh environmental conditions

with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance heatsink
for best heat management

LM80, CRI>80
Upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with built in led driver, On/off as standard
available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
and inox screws
INDICATIVE COB LED TABLE *CRI>80

27803

COB LED 17.5W
220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1460-1500-1560 Lumen

H= 220mm

27804

COB LED 21.0W
220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1830-1875-1950 Lumen

H= 240mm

27805

COB LED 24.0W
220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2190-2245-2340 Lumen

H= 240mm

27806

COB LED 27.0W
220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 2560-2630-2740 Lumen

H= 300mm

H

MP

120mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

Φωτιστικό οροφής στεγανό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την
καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
LM80, CRI>80
κατόπιν παραγγελίας με CRΙ>90 & CRI 98+
σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας
και σε 2800-3500-5000-6500 Κelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
με δέσμη 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
και βίδες Inox

INDICATIVE COB LED TABLE* CRI>80
NORMAL EFFICACY

25260

9.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-882-917 LUMEN | H=175mm

25261

11W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 966-1015-1057 LUMEN | H=195mm

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑΓΑΝΑ ΟΡΟΦΗΣ | CEILING MOUNTED WATERPROOF LUMINAIRES

TUBE CL 120 COB LED 1 FOCUS

Ceiling mounted led fitting
for outdoors and indoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 1 COB LED
with high performance
heatsink for best heat management
LM80, CRI>80
upon request available with CRI>90 & CRI 98+
in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request in 2800-3500-5000-6500 Kelvin
with high performance aluminum reflector
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated led driver
on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets
and inox screws

INCREASED EFFICACY

25431

8W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 840-854-889 LUMEN | H=175mm

25432

9.5W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 945-987-1029 LUMEN | H=175mm

HIGH OUTPUT

25433

9.6W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1005-1058-1110 LUMEN | H=175mm

25434

11W 220-240V | 2700-3000-4000 KELVIN | 1220-1285-1317 LUMEN | H=190mm
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

MP

4mm

Φωτιστικό οροφής στεγανό led
κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους
αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
με ενσωματωμένα 12 High Power Led
ισχύος τεχνολογίας SMD
με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
CRI>80, διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 3500-5000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 & CRI 98+
με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
βίδες inox
Ceiling mounted led fitting
for outdoors and indoors use
from heavy duty die cast aluminum
painted with electrostatic polyester powder
suitable for resistance in external spaces
with tempered glass transparent or mat
with incorporated 12 High Power Led SMD technology
with lens 15°-25°-40°-60°
CRI>80, available in 2700-3000-4000 Kelvin
upon request available with CRI>90 and CRI 90+
upon request available in 3500-5000 Kelvin
with incorporated led driver
On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws

POWER LED WITH LENS
9748

12W 12X1W| 230-240V/350mA | 2700 KELVIN | 980 LUMEN

27894

12W 12X1W| 230-240V/350mA | 3000 KELVIN | 1035 LUMEN

27895

12W 12X1W| 230-240V/350mA | 4000 KELVIN | 1150 LUMEN

27896

18W 12X1.50W| 230-240V/500ma | 2700 KELVIN | 1380 LUMEN

27897

18W 12X1.50W| 230-240V/500ma | 3000 KELVIN | 1460 LUMEN

27898

18W 12X1.50W| 230-240V/500ma | 4000 KELVIN | 1600 LUMEN

ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE MAXI CEILING 3 LED

MP
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Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο 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.

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

TUBE MAXI CEILING 4 LED

Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 6mm διάφανο
με 12 LED ισχύος τεχνολογίας SMD με φακό 1W 350 mA
σε χρώμα λευκό ζεστό, λευκό κρύο, μπλε, σε 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο LED driver 230V/240V
με βίδες INOX
και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
κατάλληλος για εξωτερικό φωτισμό κτιρίων

120mm

καταστημάτων και διαδρόμων.

Waterproof projector for indoors use
from die cast aluminum
with tempered glass 6mm thick transparent
with 12 power LED with lens 1W 350mA
in Warm White, Cool White or Blue colors, of 15°-25°-40°-60°
with incorporated LED driver 230/240V
with INOX screws
and silicon gaskets
suitable for external lighting in shops facades,

ø150mm

buildings and corridors.

12W POWER LED WITH LENS

27132

12x1W 230/240V 350mA | WARM WHITE | 1100Lm

27133

12x1W 230/240V 350mA | COOL WHITE | 1100Lm

6mm

TUBE MAXI CEILING 4.1 LED
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Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
χυτός αλουμινίου
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 6mm διάφανο
με 12 LED ισχύος τεχνολογίας SMD με φακό 2W 500 mA
σε χρώμα λευκό ζεστό, λευκό κρύο, μπλε, σε 15°-25°-40°-60°
με ενσωματωμένο LED driver 230V/240V
με βίδες INOX
και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
κατάλληλος για εξωτερικό φωτισμό κτιρίων

180mm

καταστημάτων και διαδρόμων.

Waterproof projector for indoors use
from die cast aluminum
with tempered glass 6mm thick transparent
with 12 power LED with lens 2W 500mA
in Warm White, Cool White or Blue colors, of 15°-25°-40°-60°
with incorporated LED driver 230/240V
with INOX screws
and silicon gaskets
suitable for external lighting in shops facades,
buildings and corridors.

24W POWER LED WITH LENS

27134

12x2W 230/240V 500mA | WARM WHITE | 1980Lm

27135

12x2W 230/240V 500mA | COOL WHITE | 1980Lm

62

6mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

65

ø150mm

ΣΤΑΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ | WATERPROOF CEILING MOUNTED FITTINGS

Φωτιστικό οροφής
στεγανό εξωτερικού χώρου
χυτό αλουμινίου
μίας εξόδου φωτισμού
με γυάλινο προφυλακτήρα tempered

TUBE MAXI CEILING LONG

διάφανο ή ματ πάχους 6mm

με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό

μετασχηματιστή έναυσης metal halide

κατάλληλο για 1 λυχνία UV filter Metal Halide
35W-70W
ή με ενσωματωμένο 1 COB LED
LM80,CRI>80, διαθέσιμο κατόπιν
παραγγελίας και με CRI>90

διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Κelvin
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε
3500-5000-6500 Kelvin
με ανακλαστήρα αλουμινίου
με 15°-25°40°-60°

με ενσωματωμένο led driver
on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης
και βίδες inox

Waterproof ceiling mounted projector
for external use
from die cast aluminium
painted with electrostatic polyester powder
with tempered glass transparent
or mat 6mm thick

suitable for metal halide lamps350W-70W
with incorporated metal
halide electronic ballast

or with 1 COB LED
CRI>80, upon request avaialble with CRI>90
in 2700-3000-4000 Kelvin
3500K-5000K-6500K upon request
available with 15°-25°-40°-60° beam
with incorporated led driver
on/off as standard
upon request dimmable phase
cut/Dali/1-10volt

with silicon gaskets and inox screws

27103

HQI-T 230-240V 35W G12 | Η = 260mm

27104

HCI-TC 230-240V 50W G8.5 | Η = 260mm

27105

HCI-TC 230-240V 70W G8.5 | Η = 260mm

27106

HQI-T 230-240V 70W G12 | Η = 260mm

27107
0000

HQI-TS 230-240V 70W RX7S | Η = 260mm

150mm

Η

COB LED

27108

17.50W 230-240V/500mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1450-1550-1600 LUMEN | Η = 260mm

27109

21W 230-240V/600mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1700-1750-1800 LUMEN | Η = 260mm

27110

25W 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1975-2050-2100 LUMEN | Η = 300mm
COB LED INCREASED EFFICACY

Η = 260mm

27908

20W 230-240V/700mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 1750-1850-1900 LUMEN | Η = 260mm

27909

26W 230-240V/900mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2200-2350-2400 LUMEN | Η = 300mm

27111

31W 230-240V/1050mA | 2700-3000-4000 KELVIN | 2500-2650-2750 LUMEN | Η = 300mm
6mm

64

150mm

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 Κelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000 Kelvin

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο 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.

