KÜLTÉRI LÁMPÁK - 7. oldal

Ideal Lux 246833 CIMA PT2 ANTRACITE kültéri állólámpa

Ideal Lux 246833 CIMA PT2 ANTRACITE kültéri állólámpa

Méretek:
Magasság: 2160 mm
Átmérő: 830 mm / 250 mm
Anyaga: fém, akril bura
Szine: antacit
Gyártó: Ideal Lux
Védettség: IP43
Foglalat típusa:
max 2 x 60 Watt E27 / 230-240 V
Teljesen öntött alumínium keret. Antracit, kávé vagy fekete és arany kivitel.
Átlátszó akril diffúzor.

Ideal Lux 246840 CIMA PT2 COFFEE kültéri állólámpa

Ideal Lux 246840 CIMA PT2 COFFEE kültéri állólámpa
Méretek:
Magasság: 2160 mm
Átmérő: 830 mm / 250 mm

Anyaga: fém, akril bura
Szine: kávé barna
Gyártó: Ideal Lux
Védettség: IP43
Foglalat típusa:
max 2 x 60 Watt E27 / 230-240 V
Teljesen öntött alumínium keret. Antracit, kávé vagy fekete és arany kivitel.
Átlátszó akril diffúzor.

Ideal Lux 246918 ACQUA PT1 COFFEE kültéri állólámpa

Ideal Lux 246918 ACQUA PT1 COFFEE kültéri állólámpa

Adatlap
Cíkkszám
Típus
Stílus
Család
Foglalat
Teljesítmény
Szín
Anyag
Magasság
Hosszúság
Átmérő
Szállítási idő
IP védettség

ACQUA PT1 COFFEE
Kültéri
Modern
ACQUA
G9
1x 15W
barna
Alumínium szerkezet
90mm
240mm
140mm
1,5 hét
IP 44

Modern kültéri állólámpa. Alumínium lámpatest.
LED izzóval is üzemeltethető ami nem a lámpa tartozéka!

Ideal Lux 248202 DEMA PT1 H80 NERO kültéri állólámpa

Ideal Lux 248202 DEMA PT1 H80 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Ideal Lux

Cikkszám:

248202

Maximális terhelhetőség:

1x60W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

R7s max 1 x 60W

Fényforrás:

Fénycsõ

Domináns szín:

fekete

Fa és fém árnyalat

fekete

Stílus:

Modern

Szélesség:

135mm

Magasság:

805mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

-

Domináns anyag:

fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó
Plexiglas diffúzor bels? alumínium elemekkel.

Ideal Lux 248219 DEMA PT1 H80 ANTRACITE kültéri állólámpa

Ideal Lux 248219 DEMA PT1 H80 ANTRACITE kültéri állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Ideal Lux

Cikkszám:

248219

Maximális terhelhetőség:

1x60W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

R7s max 1 x 60W

Fényforrás:

Fénycsõ

Domináns szín:

grafit

Fa és fém árnyalat

grafit

Stílus:

Modern

Szélesség:

135mm

Magasság:

805mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

-

Domináns anyag:

fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó
Plexiglas diffúzor bels? alumínium elemekkel.

Ideal Lux 248226 DEMA PT1 H60 NERO kültéri állólámpa

Ideal Lux 248226 DEMA PT1 H60 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Ideal Lux

Cikkszám:

248226

Maximális terhelhetőség:

1x60W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

R7s max 1 x 60W

Fényforrás:

Fénycsõ

Domináns szín:

fekete

Fa és fém árnyalat

fekete

Stílus:

Modern

Szélesség:

135mm

Magasság:

615mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

-

Domináns anyag:

fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó
Plexiglas diffúzor bels? alumínium elemekkel.

Ideal Lux 248233 DEMA PT1 H40 ANTRACITE kültéri állólámpa

Ideal Lux 248233 DEMA PT1 H40 ANTRACITE kültéri állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Ideal Lux

Cikkszám:

248233

Maximális terhelhetőség:

1x60W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

R7s max 1 x 60W

Fényforrás:

Fénycsõ

Domináns szín:

grafit

Fa és fém árnyalat

grafit

Stílus:

Modern

Szélesség:

135mm

Magasság:

405mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

-

Domináns anyag:

fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó
Plexiglas diffúzor bels? alumínium elemekkel.

Ideal Lux 248240 DEMA PT1 H40 NERO kültéri állólámpa

Ideal Lux 248240 DEMA PT1 H40 NERO kültéri állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Ideal Lux

Cikkszám:

248240

Maximális terhelhetőség:

1x60W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

R7s max 1 x 60W

Fényforrás:

Fénycsõ

Domináns szín:

fekete

Fa és fém árnyalat

fekete

Stílus:

Modern

Szélesség:

135mm

Magasság:

405mm

Mélység / faltól való elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

-

Domináns anyag:

fém

Porral bevont alumínium test antracit vagy fekete felülettel. Átlátszó
Plexiglas diffúzor bels? alumínium elemekkel.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória

970 lumen
3000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*155*50MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.
Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,

amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*155*50MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.

Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 10W, LLR10WMOZSMDW6000K keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR10WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória

830 lumen
6000 Kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret

102.7*155*50MM

Foglalat
Garancia

230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 830
lument, amivel kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux
fényerő, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló.
Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120°
szórásszög! Az Ön által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási
lehetősége van. Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt
megvilágítási értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig
világítson. Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 970
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram
Szín
Kategória

970 lumen
3000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 970 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
1050 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
1050 Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 10W, LLR10WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1050
Lumen, 6300 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR10WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

10W

Fényáram

1050 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória
Világítási szög

Led reflektor
120°

Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

IP65
102.7*82.7*24MM
230V-ba köthető
24 hónap

10W slim smd led reflektor, fehér házban, 6300 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1050 lument, amivel
kiváltható a 100 wattos halogén reflektor, egy méterről 250-300 lux fényerő, akár
30.000 óra élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan
alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög!
Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől
eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60460W3000K ,10500 Lumen, 60°, 3000K, meleg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60460W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

10500

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret

3000
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
310 x 231 x 69 mm

Foglalat
Garancia

230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 150W, 10500 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 150W
led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
9500 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K,
természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60461W4000K ,11250 Lumen, 60°, 4000K,
természetes fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60461W4000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

11250

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat

4000
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
311 x 231 x 69 mm
230V-ba köthető

Garancia

36 hónap

Led reflektor 150W, 11250 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A
150W led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy
méterről 9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 150W, LLR150W60462W6000K ,12000 Lumen, 60°, 5700K, hideg
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR150W60462W6000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

150W

Fényáram

12000

Szín
Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

5700
Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
312 x 231 x 69 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 150W, 12000 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 150W
led reflektor alkalmas az 1500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
9000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra

élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 20W, LLR20WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6300 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
1850 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 1850
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám
Feszültség

LLR20WSMDW3000K
AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

1850 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR20WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín
Kategória

4000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2000 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 20W, LLR20WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2000
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR20WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

2000 lumen

Szín

6300 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*95*23MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2000 lument, amivel
kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel

Led reflektor 20W,LLR20WMOZSMDW3000K, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel

Cikkszám

LLR20WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

20W

Fényáram

1850 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

121*163*52MM
230V-ba köthető
24 hónap

20W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 1850
lument, amivel kiváltható a 150 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám
Feszültség

LLR30WMOZSMDW3000K
AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159*193*52.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,

mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR30WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159*193*52.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a

garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 30W, LLR30WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR30WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3100 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159*193*52.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor, mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100
lument, amivel kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
2800 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 2800
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 2800 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3000 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a

reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
3100 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 30W, LLR30WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 3100
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR30WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

3100 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

159.2*121.7*26MM
230V-ba köthető
24 hónap

30W slim smd led reflektor fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 3100 lument, amivel
kiváltható a 200 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a

termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW3000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4700 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 3000 kelvin, meleg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja a 4700
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.

Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Led reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW4000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW4000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 4000 kelvin, közép
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

LED reflektor 50W, LLR50WMOZSMDW6000K ,keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

LLR50WMOZSMDW6000K ,Led reflektor 50W, keskeny, fehér házban,
mozgásérzékelővel, IP65, vízálló.

Cikkszám

LLR50WMOZSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín

6000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205*216*53.7MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor mozgásérzékelővel, fehér házban, 6000 kelvin, hideg
fehér. A Life Light Led reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200
lument, amivel kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra
élettartam! Ebben a reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas
reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Az Ön
által kiválasztott terméken az érzékelőnek háromféle beállítási lehetősége van.
Megvilágítás (LUX) - ezzel a szabályozó szervvel lehet beállítani azt megvilágítási
értéket, ahol a lámpa bekapcsolása engedélyezve legyen. Idő (TIME) - ezzel a
szabályozó szervvel lehet beállítani azt, hogy a lámpa mennyi ideig világítson.
Érzékenység (SENSE) - ezzel a szabályozó szervvel lehet a passzív infra
mozgásérzékelő hatótávolságát befolyásolni. A készülékben az alkonykapcsoló
engedélyezi a mozgásérzékelő működését. Ha az alkonykapcsoló a
mozgásérzékelőt engedélyezi és a mozgásérzékelő hatósugarában a környezetnél
melegebb tárgy elhalad, megmozdul, akkor a mozgásérzékelő elindítja az időművet,
amely a beállított ideig működteti a reflektort. A mozgásérzékelő az időművet
mindaddig újraindítja, függetlenül attól, hogy az már fut, amíg az érzékelő
hatósugarában változás van. Kb. 6 méterig működik biztonságosan a
mozgásérzékelő! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
4480 Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW3000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 4480
Lumen, 3000 kelvin, meleg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

4480 lumen

Szín

3000 Kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 3000 kelvin, meleg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 4480 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5000 Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW4000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5000
Lumen, 4000 kelvin, közép fehér.

Cikkszám
Feszültség

LLR50WSMDW4000K
AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5000 lumen

Szín

4000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 4000 kelvin, közép fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5000 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor, akár 30.000 óra élettartam! Ebben a
reflektorban smd led van, IP65 vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró,
üzlet-kirakat megvilágítására, 120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel
csomagolva! A termék -20+40C között működik, ettől eltérő körülmények esetén a
termék tönkre megy, és a garanciát elveszíti!

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló.
5200 Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Led reflektor 50W, LLR50WSMDW6000K ,keskeny, fehér házban, IP65, vízálló. 5200
Lumen, 6000 kelvin, hideg fehér.

Cikkszám

LLR50WSMDW6000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

50W

Fényáram

5200 lumen

Szín
Kategória

6000 kelvin
Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat
Garancia

205.5*160*33.5MM
230V-ba köthető
24 hónap

50W slim smd led reflektor, fehér házban, 6000 kelvin, hideg fehér. A Life Light Led
reflektornak nem vibrál a fénye és garantáltan tudja az 5200 lument, amivel
kiváltható a 400 wattos halogén reflektor! Ebben a reflektorban smd led van, IP65
vízálló. Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására,
120° szórásszög! Dugvilla nélkül, 30cm kábellel csomagolva! A termék -20+40C
között működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkre megy, és a
garanciát elveszíti!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60454W3000K ,4200 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60454W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4200

Szín

3000

Kategória

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led

Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

60°
IP65
217 x 153 x 58 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4200 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 60W, LLR60W60456W5700K ,4800 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR60W60456W5700K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

60W

Fényáram

4800

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret

Led reflektor
60°
IP65
219 x 153 x 58 mm

Foglalat
Garancia

230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 60W, 4800 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 60W led
reflektor alkalmas az 500 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 4000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60457W3000K ,6300 Lumen, 60°, 3000K, meleg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60457W3000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6300

Szín

3000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
248 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6300 lumen, 3000 kelvin, meleg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A
60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60458W4000K ,6750 Lumen, 60°, 4000K, természetes
fehér, IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60458W4000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

6750

Szín

4000

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
249 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 6750 lumen, 4000 kelvin, természetes fehér, IP65, vízálló. A 90W

led reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről
6000 lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat
megvilágítására! A 60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított
fényt kapunk! Dugvilla és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között
működik, ettől eltérő körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát
elveszíti! 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Led reflektor, 90W, LLR90W60459W6000K ,7200 Lumen, 60°, 5700K, hideg fehér,
IP65. 3 év garancia!

Cikkszám

LLR90W60459W6000K

Feszültség

AC220-240V

Fogyasztás

90W

Fényáram

7200

Szín

5700

Kategória
Világítási szög
Védettség
Méret
Foglalat
Garancia

Led reflektor, Iroda-hotel-üzlet-épület
led
60°
IP65
250 x 179 x 62 mm
230V-ba köthető
36 hónap

Led reflektor 90W, 7200 lumen, 5700 kelvin, hideg fehér, IP65, vízálló. A 90W led
reflektor alkalmas az 800 wattos halogén reflektor kiváltására, egy méterről 6000
lux! Kiválóan alkalmas reklámtáblák, kocsibejáró, üzlet-kirakat megvilágítására! A

60°-os reflektorral a 120°-nál másfélszer erősebb, irányított fényt kapunk! Dugvilla
és kábel nélkül csomagolva! A termék -20+ 40C között működik, ettől eltérő
körülmények esetén a termék tönkremegy, és a garanciát elveszíti! 3 év garancia!
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Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-1400B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
490mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fa
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpákhoz impregnálás után
kétszer festett válogatott skandináv fenyõt használnak. A fa felület könnyen
karbantartható, szépségük megõrzéséhez idõszakonként kezelje kertibútor-ápoló
olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát.
Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös
védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. Ii.
érintésvédelmi osztályba tartozik. A termékhez rendelhetõ no-205 cikkszámú
rögzítõ elem beton alaphoz és no-206-os rögzítõ elem föld alaphoz. Egyedi igény

esetén kérem, konzultáljon ügyfélszolgálatunkkal!

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Norlys NO-1410B Halmstad kültéri állólámpa / Norlys / lámpa

Gyártó:
Cikkszám:
Izzó:
Izzót szállítjuk:
Foglalat:
Fényforrás:

Norlys
NO-1410B
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
120mm
Magasság:
850mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
IP védelem:
IP65
Domináns
fa
anyag:

Kiváló minõségû kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsõséges idõjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpához impregnálás után
kétszer festett válogatott skandináv fenyõt használnak. A fafelületek könnyen
karbantarthatóak, szépségük megõrzéséhez idõszakonként kezelje kertibútor-ápoló
olajjal. Fém része porfújt, galvanizált acélból készül, búrája opál polikarbonát.
Halogén, energiatakarékos és led fényforrással is üzemeltethetõ. Ip65-ös
védelemmel rendelkezik, ami vízsugár és por elleni védelmet jelent. Ii.
érintésvédelmi osztályba tartozik. termékhez rendelhetõ no-205 cikkszámú rögzítõ
elem beton alaphoz és no-206-os fém alaphoz.

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Norlys NO-1510B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1510B
Foglalatok: 1 × Beépített LED
Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt
Stílus: Modern
Méret: 110 × 225 × 85 mm
(magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség: IP65
Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin
Fényáram: 978 Lumen
Anyag: fém
Tápfeszültség: 230 Volt
Tulajdonságok
Csomagolás tartalmazza az izzót
Fényereje szabályozható
Szín: fekete

Kiváló minőségű kültéri lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges
időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül,
búrája polikarbonát. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető,

mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni
védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. A lámpatest felfele és
lefele egyaránt világít.

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Norlys NO-1511B Asker kültéri fali lámpa / beépített LED /

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1511B
Foglalatok: 1 × Beépített LED
Maximális terhelhetőség foglalatonként: 8 Watt
Stílus: Modern
Méret: 110 × 225 × 85 mm
(magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség: IP65
Színhőmérséklet: 3 000 Kelvin
Fényáram: 978 Lumen
Anyag: fém
Tápfeszültség: 230 Volt
Tulajdonságok
Csomagolás tartalmazza az izzót
Fényereje szabályozható
Szín: fekete

Kiváló minőségű kültéri lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges
időjárási körülményeknek is ellenállnak. A lámpa porfestett alumíniumból készül,
búrája polikarbonát. Meleg fehér fényű, beépített LED fényforrással üzemeltethető,
mely nem cserélhető. IP65-ös védelemmel rendelkezik, amely por és vízsugár elleni
védelmet biztosít. I. érintésvédelmi osztályba tartozik. A lámpatest lefele világít.

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa

Norlys NO-1513B Asker kültéri fali lámpa

Gyártó: Norlys
Cikkszám: NO-1513B
Foglalatok: 1 × E27
Maximális terhelhetőség foglalatonként: 28 Watt
Stílus: Modern
Méret: 110 × 225 × 85 mm
(magasság × szélesség × mélység)
IP-védettség: IP65
Anyag: fém
Tápfeszültség: 230 Volt
Szín: fekete

Kiváló minőségű norvég lámpa. A speciális gyártási technológia miatt a szélsőséges
időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa fekete színű porfestett alumíniumból
készült, búrája polikarbonát. Halogén, energiatakarékos és LED fényforrással is
üzemeltethető, melyet a csomagolás nem tartalmaz. IP65-ös védelemmel

rendelkezik, amely por és vízsugár elleni védelmet biztosít. I. érintésvédelmi
osztályba tartozik. A lámpatest felfelé és lefelé világít.
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