
Az álmennyezetbe szerelhető kis méretű lámpatest polírozott natúr 
alumínium öntvényből készül üveg betéttel, kerek, ill. négyszögletes 
kivitelben. Az üvegbetéten keresztül a fényforrásból oldalirányba távozó
fény egyedi megjelenést kölcsönöz a lámpatestnek. 
Fényforrása 12 V-os, GU5,3 fejű hidegtükrös halogénlámpa vagy LED. 
A kiegészítő alkalmazásával kettős szigetelésű, hálózati feszültségű
lámpatestté alakítható, amelynek a lehetséges fényforrásai GU10-es
fejű hidegtükrös halogénlámpa, kompakt fénycső vagy LED. 
Méreteivel és esztétikus megjelenésével könnyen illeszkedik különféle 
belső terek berendezéseihez, szín- és stílusvilágához. A különböző
sugárzási szögű fényforrások alkalmazásának köszönhetően reprezen-
tatív belső terek díszvilágításának széles palettája valósítható meg. 
A 12 V-os hálózathoz halogéntranszformátor szükséges (nem tartozéka 
a lámpatestnek).

These compact, recessed luminaires are available in round or square 
versions and comprise a self-coloured die-cast aluminium body 
completed with a glass insertion. The light emitted laterally through the 
glass endows the luminaire with a unique appearance. 
They are suitable for operating of 12V, GU5.3 cap dichroic mirror 
halogen lamps or LEDs. By using the supplementary connector, they 
can be converted into mains voltage luminaires with double insulation 
intended for use of GU10 cap dichroic mirror halogen lamps, compact 
fluorescent lamps or LEDs. 
Owing to their compact and aesthetic designs, these luminaires can be 
easily fitted to the furnishing, colours and styles of different indoor 
spaces. The light sources of different beam angles make possible to 
use them widely for decorative illuminating of indoor spaces. 
For the 12V supplying, a halogen transformer is needed, which should 
be purchased separately.

ALU-LED DECOR 10105GL1 — 50105GL1

Méretek/Dimensions

A fényforrás nem tartozéka a lámpatestnek.
Light sources not included.

Mûszaki adatok /Technical Data
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Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes

Típus Fényforrás Energiahatékony- Fej Méretek Tömeg Termékkód
Type Light Source sági osztály* Cap Dimensions Mass Product Code

EEC* (mm) (kg)

ALU-LED DECOR 10105GL1/AL 1 x max.50 W hidegtükrös hal.lámpa vagy LED A...C GU5.3 Ø90x34 0.44 1-10-13-0333
1 x max.50W dichroic mirror halogen lamp or LED

ALU-LED DECOR 50105GL1/AL 1 x max.50 W hidegtükrös hal.lámpa vagy LED A...C GU5.3 90x90x34 0.47 1-10-13-0334
1 x max.50W dichroic mirror halogen lamp or LED

Kiegészítôk/Accessories
230V-os hálózathoz való csatlakoztatásra
for connecting to 230V mains

Típus Tömeg Termékkód
Type Mass (kg) Product Code

0950G GU10 
foglalat sorkapoccsal
lampholder with connector strip 0.18 1-10-99-0006

LED

ALU-LED DECOR 10105GL1 – 50105GL1

álmennyezeti lámpatestek
recessed luminaires
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