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L × W × H
(mm)

LP606040NWS 40 W 4 × 18 W 3.200 lm 4.000 K 596 × 596 × 9 A

LP606040WWS 40 W 4 × 18 W 3.100 lm 2.700 K 596 × 596 × 9 A

LP606050NWS 48 W 4 × 18 W 3.800 lm 4.000 K 596 × 596 × 9 A

LP606050WWS 48 W 4 × 18 W 3.700 lm 2.700 K 596 × 596 × 9 A

LP3012040NWS 40 W 2 × 36 W 3.200 lm 4.000 K 1.196 × 296 × 9 A

LP3012040WWS 40 W 2 × 36 W 3.100 lm 2.700 K 1.196 × 296 × 9 A
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 Corpuri de iluminat încastrabile

Cu acest accesoriu panourile cu LED pot 

fi  montate și pe tencuială. Între panou și 

suprafața de montaj se pot utiliza surse de 

alimentare cu înălţimea de maxim 32 mm. 

Material cadru: aluminiu, Culoare: albă

Corpurile de iluminat  conţin sursa de alimentare fără efect de pâlpâire 

necesară alimentării de la reţea  și de asemenea sursele LED.

 Cadru și panou posterior:  aluminiu

Panou frontal:  policarbonat

Culoarea cadrului panoului LED:  alb

 Cadru pentru montajul aparent a panourilor cu LED

TEHNICA ILUMINATULUI - ILUMINAT - ȘI CORPURI DE ILUMINAT

 Panouri cu LED

 Panourile cu LED se recomandă  pentru iluminarea spaţiilor publice, 

birourilor, atelierelor prevăzute cu tavan fals și se montează încas-

trat.  Panoul de 600x600 mm are exact  mărimea unei casete, fi ind 

adecvat pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu tuburi fl uores-

cente 4x18 W. Panoul de 300x1200 mm cu lăţimea de jumătate de 

casetă și cu lungimea de 2 casete se potrivește exact cu dimensiu-

nile corpurilor de iluminat cu tuburi fl uorescente 2x36 W; sunt ideale 

în primul rând pentru iluminarea coridoarelor. Completate cu unitatea 

INV-DL-15 panourile pot fi  operate opţional ca și corpuri pentru ilumi-

natul de siguranţă.

Opţional pentru proiecte sunt disponibile și seturi  pentru montarea 

corpurilor pe tavan sau suspendate precum și variante constructive cu 

diferite date tehnice (diferite puteri, temperaturi de culoare, culoarea 

cadrului, dimensiuni, controlul fl uxului luminos)  care pot fi , de aseme-

nea, comandate.


