
A CAT DECOR 10226BF és 50226BF típusú álmennyezetbe építhető, 
elektronikus előtéttel szerelt mélysugárzók fényforrásai kompakt fény-
csövek. Opcióként valamennyi lámpatest szabályozható elektronikus 
előtéttel,  ill. tartalékvilágítással is rendelhető.  
A forgásszimmetrikus parabolatükör nagy intenzitású fénynyalábot állít 
elő. A lámpatest működése során a fény két úton hagyja el az optikai 
teret: a közvetlen komponens a kettős optikán, a szórt fény pedig a matt 
dekoratív üvegen keresztül, amely egyben a fényforrás és a nagy-
tisztaságú alumínium tükör védelmét biztosítja. Az egyedi megjelenést 
kölcsönző díszüvegnek köszönhetően a lámpatest belső terek általános 
és díszvilágítására is használható.
Az alumíniumból készült lámpatestháztól külön elhelyezett elektronikus 
előtét az alkalmazott nagyfrekvenciás táplálás következtében villogás-
mentes fényt állít elő, fázisjavító kondenzátorra nincs szükség, és a 
lámpatestek egyenárammal is működtethetők. 
A szerelés megkönnyítésére a működtető egységet átmenő vezetéke-
zésre előkészített állapotban szállítjuk.

Downlighters equipped with electronic ballast intended for recessing into 
suspended ceilings, for operating of compact fluorescent lamps. As an 
option, all luminaires can be requested also with dimmable electronic 
ballast or emergency lighting.
The rotation symmetric parabolic mirror produces high intensity light 
beams. During the operation of the luminaires, the light leaves the 
optics space through two ways: its direct component through the double 
optics and the diffused light through the mat decorative glass, which in 
the same time protects the light source and the high-purity aluminium 
mirror. Due to the decorative glass, which endows the luminaires with a 
unique appearance, the luminaires can be used for general and 
decorative lighting of indoor spaces. 
Owing to its high-frequency supplying, the electronic ballast mounted 
separately from the aluminium luminaire body gives flicker-free light. 
Phase correction capacitors are not needed and the luminaires can be 
operated also by direct current. 
To make the mounting easier, the operating units are prepared for 
passing through wiring.

CAT DECOR 10226BF - 50226BF

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data

Fényeloszlás /Luminous Intensity Distribution

CAT DECOR 10226BF/MC/2 CAT DECOR 50226BF/MC/2
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Mûködtetô egység/Controlgear

CAT DECOR 10226BF/MC/2

CAT DECOR 50226BF/MC/2

150mm

150mm

Ø215mm

210x210mm

8 0.07614.96

8 0.06219.76

TC-DEL
230V IP20

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)

CAT DECOR 10226BF/MC/2 2x26W kompakt fénycső/CFLs A G24-q3 Ø230x120 1.87 1-12-11-0158
CAT DECOR 50226BF/MC/2 2x26W kompakt fénycső/CFLs A G24-q3 225x225x110 2.47 1-12-11-0159

CAT DECOR 10226BF - 50226BF

álmennyezeti lámpatestek mûködtetôvel 
recessed luminaires with controlgear

H

HOLUX Kft. H-1135 Bp., Béke u. 51-55. – T: (36 1) 450 2700 – Fax: (36 1) 450 2710 – hoso@holux.hu – www.holux.hu – www.fenyaruhaz.hu
Adatlapunkat a legnagyobb gondossággal állítottuk össze és folyamatosan frissítjük. Az esetlegesen elõforduló hibákért felelõsséget nem vállalunk. A mûszaki adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. A HOLUX Kft. által gyártott és 

forgalmazott világítástechnikai elektromos és elektronikai termékek hulladékainak kezelésérõl szóló tájékoztatás: www.holux.hu. / We have compiled this material with the utmost care and it will be continuously updated, however, we refuse to accept responsibility
for the failures may be encountered in it. We reserve the right to alter specifications without prior notice or public announcement. Information about waste disposal of the electric and electronic products manufactured and distributed by HOLUX Kft.: www.holux.hu.


