
LED CIRCLE 62022A – 62022B – 62022C

felületre szerelhető lámpatestek mûködtetôvel
surface mounted luminaires with driver

H

LED

Felületre szerelhető LED-es lámpatestek belső terek általános 
világításra. Tartalmazzák a LED-panel működtetésére alkalmas 
konvertert is.
Fényforrás: 3000K meleg fehér színhőmérsékletű, 12, 15 és 24W 
teljesítményű, 1000, 1490, ill. 2450lm fényáramú LED-panel.

Surface mounted LED luminaires for general lighting of indoor spaces.
Supplied with appropriate converter for the operating of LED panels.
Light source: 12, 15 or 24W LED panel with 3,000K warm white colour 
temperature and 1,000, 1,490, as well as 2,450lm light output.

LED CIRCLE 62022A — 62022B — 62022C

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* ØAxC (mm)

62022A/W/W 1x12W / 3,000K LED panel A 1,000 lm 285x65 1-25-19-0098
62022B/W/W 1x15W / 3,000K LED panel A 1,490 lm 330x70 1-25-19-0099
62022C/W/W 1x24W / 3,000K LED panel A 2,450 lm 460x70 1-25-19-0100

Mûszaki adatok/Technical Data

230V IP20

1LED

6020/AL 6022/AL

6022/AL

Méretek/Dimensions
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