
LED - WL05X IP44
إنارة ليد سطحية/حائطية

SURFACE LED WALLUX/CEILUX



إنارة ليد سطحية/حائطية

SURFACE LED WALLUX/CEILUX

Optical Data :

LED Chips : High Quality LED SMD Chip

Beam Angle : 120°  

Standared color temp. : 3000K/4000K/6500K 

CRI (Ra) : > 80

البيانات الضوئية :
 نوع شريحة الليد :  شريحة ليد عالية الجودة

 

 

، زوايا شعاع اإلضاءة : ١2٠°

 درجاة حرارة اللون القياسية : ٣٠٠٠ كلفن ، ٤٠٠٠
كلفن ، ٦٥٠٠ كلفن

مؤشر تجسيد اللون : أكبر من ٨٠

OPTIONS :

Dimmable Driver 1 -10 / DALI .
Backup Emergency Kit 1H/3Hr .

الخيارات المتاحة:

محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة .
وحدة طوارئ 1 ساعة و 3 ساعة.

Electrical Data :

Power Rating :10W , 20W , 24W

Driver : Integrated electronic LED constant current  
driver 

Input Voltage : (220-240) Vac

Frequency rating : (60) Hz

Power factor : > 0.95

البيانات الكهربية:
القدرة المقننة : ١٠ وات ، 2٠ وات ، 2٤ وات

  
 

 نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية ذات
 تيار ثابت

 

الجهد المقنن : ) 22٠-2٤٠( فولت

التردد المقنن : )٦٠( هرتز

معامل القدرة : أكبر من 9٥,٠

General Specifications :

Mounting : WALLUX/CEILUX

Housing : White PC housing 

Degree of protection : IP44

Light Controller : Opal Polycarbonate diffuser

Operating temperature : -10 : 40°C

Rated lifetime : 50,000 Hrs ( L70 @ 40C° )

مواصفات عامة:
التركيب : حائطية/ سقفية

  

 
الجسم :  مصنوع من البولى كاربونيت األبيض

 
درجة الحماية :

 التحكم الضوئى :  مشتت إضاءة مصنع من البولى
كاربونيت األوبال

درجة حرارة التشغيل : -١٠ : ٤٠درجة مئوية

 العمر اإلفتراضى المقنن : ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة
حرارة ٤٠ درجة مئوية

IP44

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Industrial areas, Offi ces, corridors, Supermarkets and 
shops, Bakeries, Storage areas etc.

 االستخدامات:

 مناسبة لإلستخدام فى : المناطق الصناعية ، المكاتب ، الممرات ، محالت السوبر ماركت
 والمحالت التجارية ، المخابز ، مناطق التخزين وغيرها

الوصف: 

 إن                                            هى وحدة إضاءة            عالية الجودة لألغراض العامة للتطبيقات
 الداخلية. استخدام جسم مصنع من البولى كاربونيت عالي الجودة وناشر بولى كاربونيت

ا ألشد الظروف قسوة مع درجة الحماية

ً

 أوبال يجعل هذا املنتج مناسب

DESCRIPTIONS :

LED - WL05X IP44 is a WALLUX WL05X LED Series is a general purpose high 
quality LED bulkhead decorative luminaire for Indoor applications. Using of 
high quality PC housing and Opal PC diffuser make this product suitable for the 
most severe conditions with protection degree IP44.

LED - WL05X IP44LED

IP44

LED - WL05X IP44

SPECIFICATIONS : المواصفات:

LED - WL052 - 20W 20W

120°

Constant Current LED Driver

3000K/4000K/6500K 

3000K/4000K/6500K 

Model Wattage    Lumen  Beam Angle Driver Type Color Temoerature Ø H

Constant Current LED Driver

120° 280 mm 71 mm

Luminous Efficacy : 105 lm/W                  الفعالية الضوئية :  9٠    لومين/وات

2100 Lm

LED - WL053 - 10W 10W 1050 Lm 120° Constant Current LED Driver 3000K/4000K/6500K 220 mm 65 mm

LED - WL051 - 24W 24W 2520 Lm 350 mm 81 mm




