
LED DOWNLIGHT 10130KA/W/W

álmennyezeti lámpatest mûködtetôvel 
recessed luminaire with driver

H

LEDLED DOWNLIGHT 10130KA/W/W

Méretek/Dimensions

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni (l. a táblázatot)/This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes (see table below)
A lámpatest beépített LED lámpákat tartalmaz. A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben.
This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot be changed in the luminaire.

Típus Fényforrás Energiahatékony- Fényáram Méretek Termékkód
Type Light Source sági osztály* Luminous Flux Dimensions Product Code

EEC* ØxH (mm)

10130KA/W/W 1x30W / 3,000K LED panel A 1,350 lm 242x180 1-14-10-0054

Mûszaki adatok/Technical Data

Álmennyezetbe süllyeszthető LED-es mélysugárzó belső terek 
általános világításra. Tartalmazza a LED-panel működtetésére alkalmas 
szabályozható nagyfrekvenciás elektronikus meghajtót is.
Anyaga: fehérre festett fröccsöntött alumínium, üveg előlappal
Fényforrás: 1x30W-os LED-panel; színhőmérséklete: 3000K, fény-
árama: 2000lm, sugárzási szöge: 100°, fényhasznosítása: 67lm/W, 
színvisszaadási indexe: 80, élettartama: 35 000 óra.
Meghajtó: kimeneti adatok: 30W, 35-42V DC, 700mA; 
teljesítménytényező ≥ 0,9.

Recessed LED downlighter for general lighting of indoor spaces.
Supplied with dimmable electronic high frequency control driver.
Material: white painted die-cast aluminum with glass diffuser 
Light source: 1x30 W LED panel; CCT: 3,000K, light output: 2,000 lm,
beam angle: 100°, light efficiency: 67lm/W, CRI: 80, life: 35,000 hours.
Driver: output data: 30W, 35-42V DC, 700mA; power factor ≥ 0,9. 
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