




ML CARDAN T500

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в цвят: бял, сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7001

осветител за таван

82 мм

97 мм

97 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T510

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в цвят: бял или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7003

осветител за таван

90 мм

97 мм

178х97 мм

2хGU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T7600

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в цвят: бял, сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев 

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7008

осветител за таван

55мм

70 мм

70 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T7610

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в цвят: бял, сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7009

осветител за таван

55мм

70 мм

140 мм

2хGU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T600

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в избран цвят: бял, сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев 

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7010

осветител за таван

85 мм

186/190 мм

AR 111

не е включен

от 7,4W до 37W

от 480 lm до 4300 lm

2700K, 3000K, 4000K

AR 111

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

12V, 220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T610

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в избран цвят: бял,сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев 

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7011

осветител за таван

85 мм

340/186 мм

2хAR 111

не е включен

от 7,4W до 37W

от 480 lm до 4300 lm

2700K, 3000K, 4000K

AR 111

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

12V, 220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T700

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в избран цвят: бял,сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7010

осветител за таван

85 мм

186/190 мм

AR 111

не е включен

от 7,4W до 37W

от 480 lm до 4300 lm

2700K, 3000K, 4000K

AR 111

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

12V, 220 - 240V, 50/60Hz



ML CARDAN T710

Технически характеристики:

Алуминиева рамка, боядисана електростатично в избран цвят: бял,сив или черен.

Стоманено тяло, боядисано електростатично. Регулируем алуминиев 

вътрешен пръстен. Лесно монтиране с щипки.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

7011

осветител за таван

85 мм

340/186 мм

2хAR 111

не е включен

от 7,4W до 37W

от 480 lm до 4300 lm

2700K, 3000K, 4000K

AR 111

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

12V, 220 - 240V, 50/60Hz



ML P500

P500 e осв. тяло за повърхностен монтаж, което се предлага с 
една или две лампи. Идеален за търговски центрове, магазини,
хотели, изложбени зали, музеи и др. Технически характеристики
Алуминиев корпус, боядисан електростатично в избран цвят: .бял или черен
Стоманен държач за лампа - монтажна основа.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

4001

осветител за таван

74 мм

80 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz

80 мм



ML CARDAN P510

P510 e осв. тяло за повърхностен монтаж, което се предлага с една, две или три лампи.
Идеален за търговски центрове, магазини, хотели, изложбени зали, музеи и др.
Технически характеристики:
Алуминиев корпус, боядисан електростатично в избран цвят: бял или черен
Стоманен държач за лампа - монтажна основа.
Лесно монтиране.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

4002

осветител за таван

74 мм

80/ 80 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML ERIS

Технически характеристики:
Eris е гама от повърхностно монтирани квадратни осветителни тела.
Ерис 1  няма ротация.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

3001

осветител за таван

120 мм

80/ 80 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML NANO

Nano 6 е повърхностно или окачено осветително тяло с цилиндрична форма.
Елегантният му минимален дизайн повишава архитектурния интерес, 
а фактът, че може да бъде произведен на няколко височини при 
поискване го прави идеалният избор за приемни зали, барове, 
ресторанти, къщи и т.н. Nano е минимална апликация с LED източник. 
Идеален е за хотели, рецепционни зали, барове, ресторанти, къщи и др.
Корпус от алуминиев профил, боядисан електростатично в избран цвят: . бял, сив или черен

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

2001

осветител за таван

120 мм

ф80 мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

PAR 16

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML ROLLER

Технически характеристики
Осветителните тела ML ROLLER подчертават впечатляващо 
помещения като търговски центрове, магазини, хотели, изложбени зали,
музеи и др. Те са компактни и ефективни и имат отлично качество на 
цветовете и високо прецизно разпределение на светлината.
Може да се регулира и може да се монтира на шина или на таван.
Алуминиев корпус, боядисан електростатично в избран цвят.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

9001

осветител за таван

600/ 800 /1000мм

ф125 мм

Е27

не е включен

от 7W до 25W

от 1000 lm до 3000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz

PAR 30



ML PLEXI ROUND

Технически характеристики
PLEXI ROUND е модерна таванна лампа с минималистичен дизайн, подходяща както
за търговски помещения, така и за жилища. Калъфът е изработен от висококачествен
алуминий, завършен с прахово покритие. Дифузорът е направен от поликарбонат.
Предназначен е за външен монтаж на тавана. Работи при напрежение 220-240V.
Предлага се в 3 варианта на затъмняване - цифров (DALI), аналогов (0-10V) и TRIAC Dim.
Има опция в черно и бяло. Топлата цветна температура на осветлението създава
уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1225

осветител за таван

80/ 85 мм

ф300/400/500/600/900 мм

LED linear

включен

от 20W до 110W

от 2000 lm до 11000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML RING 1 LED

Технически характеристики
ML RING LED е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща 
както за търговски помещения, така и за жилища. Калъфът е изработен от
висококачествен алуминий, завършен с прахово покритие. Дифузорът е 
направен от поликарбонат. Предназначен е за външен и висящ монтаж 
Работи при напрежение 220-240V. Предлага се в 3 варианта на затъмняване
- цифров (DALI), аналогов (0-10V) и TRIAC Dim. Има опция в черно, сиво и бяло.
Топлата цветна температура на осветлението създава уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1210

осветител за таван

25 мм

600/800/1000/1150 мм

LINEAR

включен

от 35W до 63W

от 3100 lm до 5600 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML RING LED

Технически характеристики
ML RING LED е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща както 
за търговски помещения, така и за жилища. Калъфът е изработен от висококачествен
алуминий, завършен с прахово покритие. Дифузорът е направен от поликарбонат. 
Предназначен е за външен и висящ монтаж Работи при напрежение 220-240V. 
Предлага се в 3 варианта на затъмняване - цифров (DALI), аналогов (0-10V) и TRIAC Dim. 
Има опция в черно, сиво и бяло.  Топлата цветна температура на осветлението създава
уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1209

осветител за таван

80 мм

620/ 920 мм

LINEAR

включен

от 20W до 50W

от 2000 lm до 5000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML PROFIL

Технически характеристики
ML PROFIL е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща както за
търговски помещения, така и за жилища. Калъфът е изработен от висококачествен алуминий,
завършен с прахово покритие. Дифузорът е направен от поликарбонат. Предназначен е за
външен, вграден и висящ монтаж Работи при напрежение 220-240V. Предлага се в
3 варианта на затъмняване - цифров (DALI), аналогов (0-10V) и TRIAC Dim.
Има опция в черно, сиво и бяло. Топлата цветна температура на осветлението
създава уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1101

осветител за таван

70мм/ 80мм

50мм/ 100мм

LINEAR

включен

от 11W до 77W

от 1550 lm до 15400 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



Технически характеристики
ML ZERO 1 LED е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща
както за търговски помещения, така и за жилища. Калъфът е изработен от
висококачествен алуминий, завършен с прахово покритие. Дифузорът е направен 
от поликарбонат. Предназначен е за външен и висящ монтаж Работи при 
напрежение 220-240V. Предлага се в 3 варианта на затъмняване - цифров (DALI),
аналогов (0-10V) и TRIAC Dim. Има опция в черно, сиво и бяло. 
Топлата цветна температура на осветлението създава уникално усещане за комфорт.

ML ZERO 1 LED

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1007

осветител за таван

70мм

568мм/ 1128мм

LED linear

не е включен

от 20W до 50W

от 2000 lm до 5000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CBA

Технически характеристики
ML CBA е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща както
за търговски помещения, така и за големи промишлени предприятия.
Корпуса е изработен от висококачествен алуминий, завършен с прахово покритие.
Дифузорът е направен от поликарбонат. Предназначен е за външен, вграден 
и висящ монтаж Работи при напрежение 220-240V. Предлага се в 3 варианта 
на затъмняване - цифров (DALI), аналогов (0-10V) и TRIAC Dim. Има опция в черно,
сиво и бяло. Топлата цветна температура на осветлението създава уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1101

осветител за таван

100мм

150мм/ 100мм

LINEAR

включен

от 11W до 77W

от 1550 lm до 15400 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CLUB 1

Технически характеристики
Осветителните тела CLUB подчертават впечатляващо помещения
като търговски центрове, магазини, хотели, изложбени зали, музеи и др.
Те са компактни и ефективни и имат отлично качество на цветовете и 
високо прецизно разпределение на светлината.
LED чипът се предлага в две цветни температури, топла и неутрална. 
Или може да се регулира и може да се монтира на шина или на таван.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

8001

осветител за таван

229мм

60мм/ 83мм

LED chip

не е включен

от 10W до 30W

от 1000 lm до 3000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz



ML CLUB 60

Технически характеристики
Осветителните тела CLUB подчертават впечатляващо помещения
като търговски центрове, магазини, хотели, изложбени зали, музеи и др.
Те са компактни и ефективни и имат отлично качество на цветовете и
високо прецизно разпределение на светлината.
Алуминиев корпус, боядисан електростатично в избран цвят.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

8003

осветител за таван

88мм

55/ 110мм

GU 10

не е включен

от 3W до 9W

от 230 lm до 750 lm

2700K, 3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz

PAR 16



ML CLUB PAR 30

Технически характеристики
Осветителните тела CLUB подчертават впечатляващо помещения 
като търговски центрове, магазини, хотели, изложбени зали, музеи и др.
Те са компактни и ефективни и имат отлично качество на цветовете и 
високо прецизно разпределение на светлината.
Може да се регулира и може да се монтира на шина или на таван.
Алуминиев корпус, боядисан електростатично в избран цвят.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

8001

осветител за таван

229мм

60мм/ 83мм

E27

не е включен

от 7W до 25W

от 1000 lm до 3000 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz

PAR 30



ML SPIRAL



ML SQUARE SHAPE

Технически характеристики
ML SQUARE SHAPE е модерно осв. тяло  с минималистичен дизайн, подходяща
както за търговски помещения, така и за жилища. Корпусът е изработен от
висококачествен алуминий, завършен с прахово покритие. Индиректна светлина.
Предназначен е за външен и висящ монтаж Работи  при напрежение 220-240V.
Предлага се в 3 варианта на затъмняване - цифров (DALI), аналогов (0-10V) и 
TRIAC Dim. Има опция в черно, сиво и бяло. Топлата цветна температура на
осветлението създава уникално усещане за комфорт.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1101

осветител за таван

100мм/ 300мм

800/ 1400/ 1700мм

Цокъл Т8

не е включен

от 7W до 26W

от 800 lm до 2500 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP20

1

220 - 240V, 50/60Hz

LED TUBE T8



ML TRADEL

Технически характеристики
През деня осветителното тяло TRADEL е само незабележима архитектурна
особеност - през нощта обаче се отличава с изящна светлина. Използван по
градинските пътеки, TRADEL осигурява оптимален визуален комфорт и надеждна
ориентация за минувачите. TRADEL съчетава високоефективна, модерна и с
много дискретен външен вид. TRADEL е градинска LED лампа с различна височина,
която създава невероятен ефект в екстериорните решения. Корпусът е изграден
от алуминии, който не корозира. Дифузерът е UV-стабилизиран PMMA. Степен на защита - IP55.

Каталожен номер

Тип осветление

Височина

Широчина

Дължина

Вид фасунга

Светлоизточник

Мощност

Светлинен поток

Цветна температура (К)

Тип

Гаранция

Материал на корпуса

Цвят на корпуса

Степен на защита

Клас на защита

Волтаж

Основна информация

Размери

Осветително тяло

Материал и цвят

Техническа информация

1506

екстериорно

200/ 350/ 550/ 1000мм

100/ 100мм

E14

не е включен

от 3W до 6W

от 250 lm до 650 lm

3000K, 4000K

2 години

алуминиум

бял, черен, сив

IP55

1

220 - 240V, 50/60Hz

E14



ML BACTERICAL LAMP

Това са специално разработени лампи за дезинфекция на въздух и повърхности,
които излъчват ултравиолетови лъчи с дължина на вълната 253.7nm.
Те унищожават всякакви вируси, бактерии и микро-организми в помещението.

Предназначение
За пречистване на въздуха в:

Операционни зали;
Болнични помещения и кабинети;
Детски заведения;
Стоматологични кабинети;
Фармацевтични и промишлени цехове;
Цехове за производство на хранителни продукти;
Складови помещения и др.



Осветителни тела за чисти помещения

Долен достъп 300/600

2х2200lm



Долен достъп 600/600

3х2200lm



Долен достъп 300/1200

4х2200lm
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