
A WALL 67104 és 67108 típusú, falra szerelhető lámpatestek hálózati 
feszültségű halogénlámpák, a WALL 67204 - 67208 típusúak 
becsavarható kompakt fénycső működtetésére alkalmasak. Méretükkel 
és esztétikus megjelenésükkel könnyen illeszkednek különféle belső és 
külső terek berendezéseihez, szín- és stílus-világához. 
A lámpatestház alumínium öntvényből készül, amelyet különböző
formájú alumínium öntvény kerettel és homokfúvott opál üveggel  
zárnak le. 
A lámpatestek védettségüknek (IP54) köszönhetően nem csak belső, 
hanem külső terek irányfényeinek kialakítására is alkalmasak.

WALL 67104 and 67108 types are intended for operation of mains 
voltage halogen lamps and the other versions (WALL 67204 – 67208) 
for screw-in compact fluorescent lamps.
Owing to their compact and aesthetic design, they can be easily fitted to 
the furnishing, colours and styles of different indoor spaces. 
The bodies are made from aluminium casting covered by different 
shape aluminium casting frames and sandblasted opal glasses. 
Due to their high protection class (IP54), these luminaires can be used 
not only for indoor, but also outdoor orientation lights, as well.

WALL 67104 - 67108 - 67204 - 67204B - 67208 - 67208B

WALL 67104 WALL 67108

Méretek/Dimensions
Mûszaki adatok/Technical Data

230V IP54

20 0.04110G9

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) A x B x C (kg)

WALL 67104/G 1x40W halogénlámpa/halogen lamp D G9 Ø148x55  0.5 1-25-12-0543
WALL 67108/G 1x40W halogénlámpa/halogen lamp D G9 Ø148x63 0.5 1-25-12-0545
WALL 67204/G 1x20W becsavarható kompakt fénycső/screw-in CFL A E27 Ø265x88  2.3 1-25-10-1463
WALL 67204B/G 2x20W becsavarható kompakt fénycső/screw-in CFLs A E27 273x181x80  1.7 1-25-10-1464
WALL 67208/G 1x20W becsavarható kompakt fénycső/screw-in CFL A E27 218x218x78  1.75 1-25-10-1465
WALL 67208B/G 2x20W becsavarható kompakt fénycső/screw-in CFL s A E27 275x180x80  1.7 1-25-10-1466

WALL 67204BWALL 67204

WALL 67208BWALL 67208

WALL 67104, 67108

6 0.09114E27 WALL 67204

10 0.05817E27 WALL 67204B

8 0.06914E27 WALL 67208

10 0.05917E27 WALL 67208B

WALL 67104 – 67108 - 67204 - 67204B - 67208 - 67208B

falra szerelhetõ lámpatestek
surface mounted luminaires

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.


