
LED DISPLAY 11118H/W/C

álmennyezeti lámpatest mûködtetôvel 
recessed luminaire with driver

H

LED

Álmennyezetbe süllyeszthető, állítható LED-es lámpatest elsősorban 
kiemelő világításra. Tartalmazza a LED-panel működtetésére alkalmas, 
nem szabályozható konvertert is.
Anyaga: szürkére festett alumínium
Fényforrás: 1x18W-os LED-panel; színhőmérséklete: 4000K, fény-
árama: 1300lm, sugárzási szöge: 35°, fényhasznosítása: 72lm/W, 
színvisszaadási indexe: 85, élettartama: 50 000 óra.
Meghajtó: kimeneti adatok: 16-20W, 35-45V DC, 450mA; teljesítmény-
tényező ≥ 0,90. 

Adjustable recessed LED luminaire mainly for accent lighting. Supplied 
with non-dimmable LED driver.
Material: gray painted aluminum. 
Light source: 1x18W LED panel; CCT: 4,000K, light output: 1,300 lm, 
beam angle: 35°, light efficiency: 72lm/W, CRI: 85, life: 50,000 hours.
Driver: output data: 16-20W, 35-45V DC, 450mA; power factor ≥ 0,90. 

LED DISPLAY 11118H/W/C

Méretek/Dimensions

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

11118H/W/C 1x18W / 4,000K LED panel A 1,300 lm 137x126 1-14-11-0004

Mûszaki adatok/Technical Data

110mmØ120mm

100-
240V

IP20

20LED

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.


