
A YES ECO 63010A típusú,  forgásszimmetrikus fényeloszlású
csarnokvilágító lámpatest nagy terek, csarnokok dekoratív világítására 
alkalmas. Sima vonalú formájának köszönhetően sokoldalúan 
alkalmazható bármely jellegű környezetben.
A lámpatest szerelvényháza préselt alumínium öntvényből készül, 
amelyhez a prizmás ernyő csatlakozik. 
A lámpatestek mennyezeti rózsa segítségével függesztve szerelhetők 
fel a mennyezetre. A hálózati csatlakozáshoz a szerelvényházat nem 
szükséges megbontani, elég a mennyezeti rózsában lévő csatlakozó
kapocsba bekötni a tápkábelt. 

This rotation symmetric light distribution luminaire is intended for 
decorative illuminating of large spaces and halls. Owing to its smooth 
line form, it can be widely used in any environment. 
The gear box is made from die-cast aluminium, which is connected with 
the prismatic reflector. 
For pendant mounting to the ceiling, a ceiling rose should be used. For 
the connection to the mains the gearbox has not to be removed, the 
supply cable should only be connected to the connector block in the 
ceiling rose.

YES ECO 63010A

Méretek/Dimensions

Mûszaki adatok/Technical Data Fényeloszlás/Luminous Intensity Distribution

230V IP20

E27 1 0.0434.1

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) (kg)

YES ECO 63010A/W 1x45W kompakt fénycső/CFL A++...E E27 Ø330x400 4.1 1-30-10-0004

YES ECO 63010A

csarnokvilágító lámpatestek
high-bay luminaires
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