
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 Termékkód
Type Light Source sági osztály* Cap Dimensions A x B x C Product Code

EEC* (mm) 

6020/AL 1 x max.50 W hidegtükrös halogénlámpa vagy LED
1 x max.50W dichroic mirror halogen lamp or LED A...C GU10 75x41x41 1-25-12-0567

6022/AL 1 x max.50 W hidegtükrös halogénlámpa vagy LED
1 x max.50W dichroic mirror halogen lamp or LED A...C GU10 117x41x41 1-25-12-0568

LED

A LED WASHER 6020 és 6022 típusú lámpatestek különösen 
dekorációs célú falmosó fények előállítására használhatók.  
A test anyaga: szálcsiszolt alumínium.
Fényforrás: GU10 fejű reflektorburás halogén- vagy retrofit LED-lámpa. 
A 6020 típus egy, a 6022 két fényforráshoz alkalmas. 

6020/AL and 6022/AL luminaires are particularly intended for use for 
decorative wall-washer lights.
Material of luminaire body: brushed aluminium.
Light source: GU10 cap reflector bulb halogen lamp or retrofit LED 
lamp. Type 6020/AL is suitable for operating of one lamp, type 6022/AL 
of two lamps.

LED WASHER 6020/AL — 6022/AL

6020/AL 6022/AL

Mûszaki adatok/Technical Data

230V IP20

50GU10 LED

Méretek/Dimensions

LED WASHER 6020/AL – 6022/AL

felületre szerelhetô lámpatestek
surface mounted luminaires
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