
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- Méretek Tömeg Termékkód
Type Light Source sági osztály* Dimensions A x B x C Mass Product Code

EEC* (mm) (kg)

WALL-LED 68002/D 12x0.2W fehér LED/white LEDs A 109x45x58 0.325 1-15-16-0005
WALL-LED 68003/D 16x0.2W fehér LED/white LEDs A 170x70x62 0.72 1-15-16-0017
WALL-LED 68012/G/D 14x0.2W fehér LED/white LEDs A 137x95x50 0.57 1-15-16-0006
WALL-LED 68016/G/D 14x0.2W fehér LED/white LEDs A 185x137x50 0.75 1-15-16-0018
WALL-LED 68022/G/D 14x0.2W fehér LED/white LEDs A Ø125x50 0.4 1-15-16-0007
WALL-LED 68024/G/D 14x0.2W fehér LED/white LEDs A 125x125x50 0.4 1-15-16-0008

A WALL-LED 68002 – 68003 – 68012 – 68016 – 68022 – 68024 típusú, 
falba süllyeszthető lámpatestek energiatakarékos, hosszú élettartamú, 
fehér fényű LED-eket tartalmaznak. Méreteikkel és esztétikus meg-
jelenésükkel könnyen illeszkednek a különféle belső és külső terek 
berendezéseihez, szín- és stílusvilágához. Falba süllyesztésüket mű-
anyag doboz segíti. A WALL-LED 68002 és 68003 típusú lámpatesteket 
rozsdamentes acél lemez, a többit alumínium öntvény zárja le. 
IP54-es védettségüknek köszönhetően alkalmazási területeik kül- és 
beltéren igen sokfélék: felhasználhatók reprezentatív terek díszvilágítá-
sára, de ideálisak különböző kiemelő világítások, lépcsővilágítások, 
irányfények megvalósításához is.

These wall-recessed luminaires operate long life, energy-saving white 
LEDs. Owing to their compact and aesthetic design, they can be easily 
fitted to the furnishing, colours and styles of different indoor spaces. For 
recessing into the wall, a plastic box can be used. The cover plate is 
made from stainless steel in case of the 68002 and 68003 types, and 
from die-cast aluminium for the other variants. 
Due to their high protection class (IP54), these luminaires can be used 
for many applications, e.g. for decorative illumination of representative 
indoor spaces or for different highlightings, for illumination of staircases 
and for orientation lights. 
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falba süllyeszthetõ lámpatestek mûködtetôvel
wall-recessed luminaires with controlgear
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