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Domeniu de utilizare:
• Iluminat general, gradul de protecðie limitându-l doar pentru spaðiile interioare;
• Se monteazø în tavanele false din gips carton din hoteluri, bønci, spaðii comerciale;
Descriere:
• Corpul de iluminat este realizat din tablø vopsita în câmp electrostatic cu pulberi 
poliuretanice termo rezistente; vopsea ce este rezistentø la radiaðiile ultraviolete;
• Corpul de iluminat are inclus coductorii, regletø ce alimenteazø corpul de iluminat, 
port-lømpile din policarbonat, dispersorul este din sticlø termorezistentø;
• Reflectorul este din aluminiu lucios pentru a oferi un randament luminos maxim;

Spot rotund încastrat CROM-HS6204

Caracteristici 

Tip: 10311

Putere: 2x20W economic

Dulie: 2 x E27

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Rama: Crom

Geam: Transparent

Grad Protectie: IP20

Diametru: 230 mm

Inølðime: 130 mm

Greutate (gr): 705

Volum (cm3): 6345

Cod EAN: 5948668010311

Bucøði cutie / bax: 1 / 16
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Standard: SR EN 60598-1

Atenðie!
• Acest produs nu conðine sursø de iluminat (bec)!

E27

2x20W
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Caracteristici 

Tip: ADEN ST042G

Putere: 60W

Dulie: E27

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Material: Inox

Grad de protecðie: IP40

Culoare geam: Opal

Inølðime (H, mm): max. 855

Laðime (l, mm): 274

Diametru felinar (D, mm): 274

Greutate (gr): 1720

Volum (cm3): 23520

Cod EAN: 5948668008318

Bucøði cutie / bax: 1 / 6

Domeniu de utilizare:
• Iluminat decorativ exterior (zone rezidenðiale, etc), gradul de protecðie limitându-l doar 
pentru spaðiile acoperite;
• Se monteazø suspendat pe tavan;
Descriere:
• Corpurile de iluminat sunt realizate din inox dându-i astfel o rezistenðø superioarø la factorii 
exteriori de mediu (poluare; ploi acide; etc);
• Corpurile se pot instala ušor, materialul fiind rezistent la šocuri; 
• Dispersorul opal este realizat din sticlø termorezistentø, asigurând astfel o iluminare 
uniformø; 
• Corpul de iluminat are inclus conductorii, regletø ce alimenteazø corpul de iluminat, dulia 
E27 ceramicø; 

Felinar inox Aden ST042G
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Atenðie!
• În cazul folosirii becurilor economice nu se recomandø folosirea întrerupøtoarelor cu 
LED sau a variatoarelor;
• Pentru respectarea gradului de protecðie la montaj se va folosi un cablu ce va avea 
diametru exterior mai mare sau egal cu diametrul presetupei;
• Pentru felinarele cu senzor nu este recomandat folosirea becurilor economice (dar pot fi 
folosite); alimentarea poate fi continuø, aprinderea facându-se prin intermediul senzorului 
de mišcare;
• Acest produs nu conðine sursø de iluminat (bec)!

Standard: SR EN 60598-1
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Corpuri arhitecturale
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Domeniu de utilizare:
• Iluminat decorativ exterior (zone rezidenðiale, etc), gradul de protecðie limitându-l doar 
pentru spaðiile acoperite;
• Se monteazø aparent pe perete;
Descriere:
• Corpurile de iluminat sunt realizate din inox dându-i astfel o rezistenðø superioarø la factorii 
exteriori de mediu (poluare; ploi acide; etc);
• Corpurile se pot instala ušor, materialul fiind rezistent la šocuri; 
• Dispersorul este realizat din material transparent, asigurând astfel o iluminare sporitø; 
• Corpul de iluminat are inclus conductorii, regletø ce alimenteazø corpul de iluminat, dulie 
E27 ceramicø;  
• Pentru felinarele cu senzor nu este recomandat folosirea becurilor economice (dar pot fi 
folosite); alimentarea poate fi continuø, aprinderea facându-se prin intermediul senzorului de 
mišcare;

Felinar inox Monaco ST181

Caracteristici 

Tip: MONACO ST 181

Putere: 60W

Dulie: E27

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Material: Inox

Grad de protecðie: IP40

Culoare geam: Opal

Inølðime (H, mm): 243

Laðime (l, mm): 241

Diametru felinar (D, mm): 221

Greutate (gr): 1100

Volum (cm3): 14687.5

Cod EAN: 5948668008325

Bucøði cutie / bax: 1 / 6
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Atenðie!
• În cazul folosirii becurilor economice nu se recomandø folosirea întrerupøtoarelor cu 
LED sau a variatoarelor;
• Pentru respectarea gradului de protecðie la montaj se va folosi un cablu ce va avea 
diametru exterior mai mare sau egal cu diametrul presetupei;
• Pentru felinarele cu senzor nu este recomandat folosirea becurilor economice (dar pot fi 
folosite); alimentarea poate fi continuø, aprinderea facându-se prin intermediul senzorului 
de mišcare;
• Acest produs nu conðine sursø de iluminat (bec)!

Standard: SR EN 60598-1

E27
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Domeniu de utilizare:
• Iluminat decorativ exterior (zone rezidenðiale, etc), gradul de protecðie limitându-l doar 
pentru spaðiile acoperite;
• Se monteazø aparent pe perete;
Descriere:
• Corpurile de iluminat sunt realizate din inox dându-i astfel o rezistenðø superioarø la factorii 
exteriori de mediu (poluare; ploi acide; etc);
• Corpurile se pot instala ušor, materialul fiind rezistent la šocuri; 
 Dispersorul opal este realizat din sticlø termorezistentø, asigurând astfel o iluminare 
uniformø; 
• Corpul de iluminat are inclus conductorii, regletø ce alimenteazø corpul de iluminat, dulie 
E27 ceramicø; 

Felinar inox Aden ST042

Caracteristici 

Tip: ADEN ST 042

Putere: 60W

Dulie: E27

Tensiune alimentare: 230V

Frecvenðø: 50Hz

Material: Inox

Grad de protecðie: IP40

Culoare geam: Opal

Inølðime (H, mm): 383

Laðime (l, mm): 339

Diametru felinar (D, mm): 274

Greutate (gr): 1650

Volum (cm3): 34272

Cod EAN: 5948668008301

Bucøði cutie / bax: 1 / 6

3
8

3

274

339

IP
44

F
elinar inox A

den

Atenðie!
• În cazul folosirii becurilor economice nu se recomandø folosirea întrerupøtoarelor cu 
LED sau a variatoarelor;
• Pentru respectarea gradului de protecðie la montaj se va folosi un cablu ce va avea 
diametru exterior mai mare sau egal cu diametrul presetupei;
• Pentru felinarele cu senzor nu este recomandat folosirea becurilor economice (dar 
pot fi folosite); alimentarea poate fi continuø, aprinderea facându-se prin intermediul 
senzorului de mišcare;
• Acest produs nu conðine sursø de iluminat (bec)!

Standard: SR EN 60598-1
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