Mozgásérzékelős kültéri lámpa - 1. oldal

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
Foglalat
Garancia

102.7*155*50MM
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 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,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

LLR30WMOZSMDW3000K

Feszültség

AC185-265V

Fogyasztás

30W

Fényáram

2800 lumen

Szín

3000 kelvin

Kategória

Led reflektor

Világítási szög

120°

Védettség

IP65

Méret
Foglalat

159*193*52.5MM
230V-ba köthető

Garancia

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
Kategória

4000 kelvin
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 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!

Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Nova Luce NL-9120621 Loveto mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-9120621

Maximális terhelhetőség: 1,5W
Fényforrást tartalmaz:

Igen

Fényforrás:

Beépített LED

Domináns szín:

antracit

Stílus:

Modern

Szélesség:

145mm

Magasság:

240mm

Mélység / faltól való
elállás:

162mm

IP védelem:

IP65

Színhőfok:

3000K

Fényáram:

152 lm

Egyéb jellemző:

fényerõszabályzós

Domináns anyag:

fém

Antracit színû kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelõ
szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényû beépített LED fényforrást
tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge
125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. A
lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelõ szenzor és a kapcsológomb az
akril búra felett található.

Nova Luce NL-9120622 Loveto mozgásérzékelõs kültéri LED állólámpa

Nova Luce NL-9120622 Loveto mozgásérzékelõs kültéri LED állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-9120622

Maximális terhelhetőség: 1,5W
Fényforrást tartalmaz:

Igen

Fényforrás:

Beépített LED

Domináns szín:

antracit

Stílus:

Modern

Szélesség:

145mm

Magasság:

500mm

Mélység / faltól való
elállás:

145mm

IP védelem:

IP65

Színhőfok:

3000K

Fényáram:

152 lm

Egyéb jellemző:

fényerõszabályzós

Domináns anyag:

fém

Antracit színû kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelõ
szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényû beépített LED fényforrást
tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge
125fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. A
lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelõ szenzor és a kapcsológomb az
akril búra felett található.

Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Nova Luce NL-9120711 Bay mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-9120711

Maximális terhelhetőség: 1,5W
Fényforrást tartalmaz:

Igen

Fényforrás:

Beépített LED

Domináns szín:

antracit

Stílus:

Modern

Szélesség:

126mm

Magasság:

252mm

Mélység / faltól való
elállás:

83mm

IP védelem:

IP65

Színhőfok:

3000K

Fényáram:

152 lm

Egyéb jellemző:

fényerõszabályzós

Domináns anyag:

fém

Antracit színû kültéri állólámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelõ
szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényû beépített LED fényforrást
tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge
87fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. A
lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelõ szenzor és a kapcsológomb az
akril búra alatt található.

Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Nova Luce NL-9190101 Dyn mozgásérzékelõs kültéri LED fali lámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nova Luce

Cikkszám:

NL-9190101

Maximális terhelhetőség: 1,5W
Fényforrást tartalmaz:

Igen

Fényforrás:

Beépített LED

Domináns szín:

antracit

Stílus:

Modern

Szélesség:

160mm

Magasság:

60mm

Mélység / faltól való
elállás:

115mm

IP védelem:

IP65

Színhőfok:

3000K

Fényáram:

152 lm

Egyéb jellemző:

fényerõszabályzós

Domináns anyag:

fém

Antracit színû kültéri fali lámpa beépített napelemmel és mozgásérzékelõ
szenzorral. 3000Kelvines, azaz meleg fehér fényû beépített LED fényforrást
tartalmaz, mely nem cserélhetõ. Színvisszaadási aránya 80%, világítási szöge
110fok. IP65-ös védelemmel rendelkezik, azaz kisnyomású vízsugár ellen védett. A
lámpa fényereje szabályozható. A mozgásérzékelõ szenzor és a kapcsológomb az
akril búra alatt található.

Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák

Nowodvorski TL-7016 Quartz kültéri fali lámpa

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

Nowodvorski
TL-7016
1x42W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
185mm
Magasság:
260mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
Egyéb jellemző: mozgásérzékelõ
s
Domináns
alumínium
anyag:

Kiváló minőségû norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból készült
polikarbonát búrával, színe fekete. IP21-es védelemmel rendelkezik. LED,
energiatakarékos és halogén fényforrással üzemeltethetõ, mely nem tartozék.

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa / Nowodvorski / lámpák

Nowodvorski TL-7017 Rio kültéri fali lámpa

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

Nowodvorski
TL-7017
1x28W
Nem
E27
Halogén, Energi
atakarékos
Domináns szín: fekete
Stílus:
Modern
Hosszúság:
100mm
Magasság:
185mm
Szélesség /
0mm
faltól való
elállás:
Egyéb jellemző: mozgásérzékelõ
s
Domináns
alumínium
anyag:

Kiváló minőségû norvég kültéri lámpa, amely a speciális gyártási technológia miatt
szélsőséges időjárási körülményeknek is ellenáll. A lámpa alumíniumból és
polikarbonátból készült, színe fekete. IP54-es védelemmel rendelkezik, amely véd a
fröccsenú víz ellen, illetve nem hatolhat be olyan mennyiségű por, amely zavarná a
berendezés működését. LED, energiatakarékos és halogén fényforrással
üzemeltethetõ, mely nem tartozék.

Nowodvorski TL-9097 Rio kültéri mozgásérzékelős állólámpa

Nowodvorski TL-9097 Rio kültéri mozgásérzékelős állólámpa

Részletes adatok
Gyártó:

Nowodvorski

Cikkszám:

TL-9097

Maximális
terhelhetőség:

1x28W

Fényforrást tartalmaz:

Nem

Foglalat:

E27

Fényforrás:

LED

Domináns szín:

fekete

Stílus:

Modern

Szélesség:

90mm

Magasság:

650mm

Mélység / faltól való
elállás:

0mm

IP védelem:

IP54

Egyéb jellemző:

mozgásérzékelõs

Domináns anyag:

alumínium

Modern stílusú, kültéri állólámpa mozgásérzékelõvel, melynek hatótávolsága 6
méter. IP54-es védelemmel rendelkezik, ami fröccsenõ víz és por elleni védelmet
jelent. A csomagolás a fényforrást nem tartalmazza.

Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa

Redo COLIN 90131 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90131

Kültéri fali lámpa

Stílus

Család

modern

COLIN

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

9W

Mozgásérzékelő

igen

Színhőmérséklet

3000 K

Fényáram

918 lm

Szín

fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság

14,1 cm

Szélesség

4,7 cm

Magasság

20,6 cm

IP védettség

54

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681084204

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus
mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál
polikarbonát diszperzór.

Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa

Redo COLIN 90132 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90132

Kültéri fali lámpa

Stílus

Család

Foglalat

Beépített LED

modern

COLIN

LED

igen

Teljesítmény

9W

Mozgásérzékelő

igen

Színhőmérséklet

4000 K

Fényáram

991 lm

Szín

fehér

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság

14,1 cm

Szélesség

4,7 cm

Magasság

20,6 cm

IP védettség

54

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681084211

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, mozgásérzékelővel, elektrosztatikus
mezőben matt fehérre festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál
polikarbonát diszperzór.

Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa

Redo COLIN 90133 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90133

Kültéri fali lámpa

Stílus

modern

Család

COLIN

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

9W

Mozgásérzékelő

igen

Színhőmérséklet

3000 K

Fényáram

918 lm

Szín

sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság

14,1 cm

Szélesség

4,7 cm

Magasság

20,6 cm

IP védettség

54

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681084228

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött
alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát
diszperzórral.

Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa

Redo COLIN 90134 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó
Cikkszám

Típus

Redo
90134

Kültéri fali lámpa

Stílus

modern

Család

COLIN

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

9W

Mozgásérzékelő

igen

Színhőmérséklet

4000 K

Fényáram

991 lm

Szín

sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság

14,1 cm

Szélesség

4,7 cm

Magasság

20,6 cm

IP védettség

54

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681084235

Kültéri falilámpa, ellátva SMD LED-ekkel és jelenléti szenzorral. Nyomás alatt öntött
alumínium test, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festve, opálos polikarbonát
diszperzórral.

Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa

Redo DOLMEN 90124 LED Kültéri fali lámpa

Gyártó

Redo

Cikkszám

Típus

90124

Kültéri fali lámpa

Stílus

Család

modern

DOLMEN

Foglalat

LED

Beépített LED

igen

Teljesítmény

10W

Mozgásérzékelő

igen

Színhőmérséklet

3000 K

Fényáram

918 lm

Szín

sötétszürke

Anyag alumínium, polikarbonát

Hosszúság

11 cm

Szélesség

11,5 cm

Magasság

28 cm

IP védettség

54

Szállítási idő

2 hét

EAN 6421681084846

Kültéri fali lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású. Elektrosztatikus
mezőben sötét szürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál
polikarbonát diszperzór. Mozgásérzékelővel ellátott.

Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Redo FACE 9162 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám
Stílus
Típus
Család
Foglalat
Teljesítmény
Szín
Anyag
Szélesség
Átmérő
Szállítási idő
Megjegyzés
IP védettség

9162
Modern
Kültéri
FACE
LED
6W 250lm 2900-3100K
antracitszürke/ fehér
öntött alumínium/ opál polikarbonát
diszperzór
6.5 cm
18 cm
2 hét
IP 44

Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Redo FACE 9164 modern kültéri fali lámpa / Redo / lámpák

Cíkkszám
Típus
Stílus
Család
Foglalat
Teljesítmény
Szín
Anyag
Szélesség
Magasság
Hosszúság
Szállítási idő
Megjegyzés
IP védettség

9164
Kültéri
Modern
FACE
LED
6W 420lm 2900-3100K
antracitszürke/ fehér
öntött alumínium/ opál polikarbonát
diszperzór
5.5 cm
20 cm
16 cm
2 hét
IP 44

Redo SML LED kültéri falikar 9196 BIRKEN

Redo SML LED kültéri falikar 9196 BIRKEN

Adatlap
Cíkkszám

9196

Típus

Falikar

Stílus

Kültéri

Család

BIRKEN

Foglalat

COB LED

Teljesítmény

10W/957lm/3000K
CRI85

Szín

sötétszürke

Anyag

alumínium

Szélesség

142 mm

Magasság

150 mm

Hosszúság

108 mm

Szállítási idő

1,5 - 2 hét

Megjegyzés

IP54

Mozgatható kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve,
elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium
szerkezet, áttetsző üveg diszperzór.

Redo SML LED kültéri falikar 9450 PEPE

Redo SML LED kültéri falikar 9450 PEPE

Adatlap

Cíkkszám

9450

Típus

Falikar

Stílus

Kültéri

Család

PEPE

Foglalat

SMD LED

Teljesítmény

6W/476lm/3000K
CRI85

Szín

Sötétszürke

Anyag

Alumínium

Szélesség

135 mm

Magasság

163 mm

Hosszúság

108 mm

Szállítási idő

1,5 - 2 hét

Megjegyzés

IP54

Kültéri falikar, SMD LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, elektrosztatikus
mezőben sötétszürkére festett, nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, opál
polikarbonát diszperzór.

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

Redo SML LED kültéri falikar 9453 VINCE

Adatlap
Cíkkszám

9453

Típus

Falikar

Stílus

Kültéri

Család

VINCE

Foglalat

COB LED

Teljesítmény

2 x 3W/2 x
288lm/3000K
CRI80

Szín

Sötétszürke

Anyag

Alumínium

Szélesség

102 mm

Magasság

170 mm

Hosszúság

63 mm

Szállítási idő

1,5 - 2 hét

Megjegyzés

IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású
direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétszürkére festett, nyomás
alatt öntött alumínium szerkezet.

Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE

Redo SML LED kültéri falikar 9455 VINCE

Adatlap
Cíkkszám

9455

Típus

Falikar

Stílus

Kültéri

Család

VINCE

Foglalat

COB LED

Teljesítmény

2 x 3W/2 x 288lm/
3000K CRI80

Szín

sötétbarna

Anyag

alumínium

Szélesség

102 mm

Magasság

170 mm

Hosszúság

63 mm

Szállítási idő

1,5 - 2 hét

Megjegyzés

IP54

Kültéri falikar, COB LED-el és mozgásérzékelővel szerelve, "wall washer" fényhatású
direkt/indirekt szórással, elektrosztatikus mezőben sötétbarnára festett, nyomás
alatt öntött alumínium szerkezet.

Searchlight Bel Aire 14715 Kültéri fali lámpa

Searchlight Bel Aire 14715 Kültéri fali lámpa

Tradicionális, rusztikus, öntött alumínium fali lámpa, szenzoros érzékelõvel. A lámpa
felülete speciális bevonóréteggel lett kezelve a hosszú élettartamért.BEL AIRE
14715 – IP 44-es, TRADICIONÁLIS, SZENZOROS KÜLTÉRI FALI LÁMPA

Magasság: 43 cm
Átmérő: 17 cm
Teljesítmény: 1 x 60 W
Foglalat: E27
Besorolási osztály: 1 (földelt)

Gyártó: Searchlight

Trio 204169124 Sambesi kültéri fali lámpa

Trio 204169124 Sambesi kültéri fali lámpa

Gyártó

Trio

Maximális terhelhetőség 1x28W
Fényforrást tartalmaz

nem

Foglalat

E27

Domináns szín

rozsda szín

Magasság

33 cm

Szélesség

13 cm

Mélység / faltól elállás 19 cm
Domináns anyag
Súly

fém
1,40 kg

Származási hely Németország
Mozgásérzékelős
Víz védettség
Elérhetőség

IP44
8-14 nap belül

Trio 204169131 Sambesi kültéri fali lámpa

Trio 204169131 Sambesi kültéri fali lámpa

Gyártó

Trio

Maximális terhelhetőség 1x28W
Fényforrást tartalmaz
Foglalat
Domináns szín

nem
E27

matt fehér

Magasság

33 cm

Szélesség

13 cm

Mélység / faltól elállás 19 cm
Domináns anyag
Súly

fém
1,40 kg

Származási hely Németország
Mozgásérzékelős
Víz védettség
Elérhetőség

IP44
8-14 nap belül

Trio 204169142 Sambesi kültéri fali lámpa

Trio 204169142 Sambesi kültéri fali lámpa

Gyártó

Trio

Maximális terhelhetőség 1x28W
Fényforrást tartalmaz
Foglalat
Domináns szín
Magasság
Szélesség

nem
E27

antracit
33 cm
13 cm

Mélység / faltól elállás 19 cm
Domináns anyag

fém

Súly

1,40 kg

Származási hely Németország
Mozgásérzékelős
Víz védettség
Elérhetőség
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IP44
8-14 nap belül

