
A modern építészetben egyre jobban elterjedt a nem látható, de 
egyenletes és nagy megvilágítást biztosító berendezések alkalmazása. 
A rejtett világítást általában gipszstukkó mögé szerelik.
A HIDE világítási egység műanyag csatornára helyezett elektronikus 
előtétből és T5-ös fénycsőből áll. A folytonos fény elérése érdekében a 
fénycsövek átfedésben helyezkednek el, tetszőleges hosszúságban. A 
jó megvilágításhoz pontos illesztési méretekre van szükség, a rendszer 
minden esetben egyedi tervezést igényel. Rendeléskor a rejtett világítás 
tervezett hosszát meg kell adni. 
A termékcsalád tartalmaz fix-, valamint szabályozható elektronikával 
szerelt típusokat. Külön rendelésre tudunk szállítani egyenfeszültségről 
működő, vagy tartalékvilágítással ellátott lámpatesteket is.

In contemporary architecture, the concealed lighting equipment is more 
and more widely used, which can provide high and uniform illumination. 
The hidden luminaires are mounted in general behind gypsum stuccos.
The HIDE lighting module contains an electronic ballast fixed on a 
plastic channel and a T5 fluorescent lamp. To get continuous lighting, 
the fluorescent lamps are mounted overlapping by each other in any 
length. For adequate illumination, proper fitting measurements are 
needed therefore the HIDE lighting systems should be custom-designed 
in any case. When ordering, the planned length of the hidden lighting 
equipment should be given. 
Types containing fix or dimmable electronic ballast are available. On 
special request, versions equipped with electronic ballasts operating 
also by DC or with emergency lighting can be supplied. 

HIDE, HIDE DIM

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data

230V

T5

Típusválaszték/Available Types
*A lámpatest a következő energiahatékonyságú égőkkel tud működni/This luminaire is compatible with bulbs of the following energy efficiency classes
**szabályozható elektronikus elôtéttel szerelve/equipped with dimmable electronic ballast

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

EEC* (mm) 

HIDE 0,6-1,6m hosszú elem/module T5 fénycső/LFL A+ G5 600-1600x50x50 1-99-40-0010
HIDE 1,7-4,3m hosszú elem/module T5 fénycső/LFL A+ G5 1700-4300x50x50 1-99-40-0011
HIDE 4,4-5,7m hosszú elem/module T5 fénycső/LFL A+ G5 4400-5700x50x50 1-99-40-0012
HIDE DIM 0,6-1,6m hosszú elem/module** T5 fénycső/LFL A+ G5 600-1600x50x50 1-99-40-0013
HIDE DIM 1,7-4,3m hosszú elem/module ** T5 fénycső/LFL A+ G5 1700-4300x50x50 1-99-40-0014
HIDE DIM 4,4-5,7m hosszú elem/module ** T5 fénycső/LFL A+ G5 4400-5700x50x50 1-99-40-0015

LEDT5

HIDE, HIDE DIM
felületre, rejtve szerelhető lámpatestek mûködtetôvel
surface hidden mounted luminaires with controlgear
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