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وحدة إنارة ليد حائطية ألسفل و ألعلى

LED WALLUX UP/DOWN LIGHT

GENERAL SPECIFICATIONS 

Housing : Die-casting aluminium alloy, 
Extruded aluminum profiles

Frequency rating : (50-60)Hz

Power factor : > 0.95

Degree of protection : IP54

Impact Rating : IK06

Light controller : Clear tempered glass 

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

Operating temperature : -25 : 50°C

Rated lifetime : 50,000 Hrs( L70 @ 70C° )

مواصفات عامة
الجسم : ألومنيوم مسبوك عالى الجودة

 التردد المقنن : )٥٠ - ٦٠( هرتز

 معامل القدرة : أكبر من 9٥.٠

 درجة الحماية:  

 درجة  الصدم:  

ناشر اإلضاءة : زجاج حرارى شفاف

درجاة حرارة اللون القياسية : )٣٠٠٠  , ٤٠٠٠ ,٦٥٠٠( كلفن

درجة حرارة التشغيل : -٢٥ : ٥٠ درجة مئوية

 
 العمر اإلفتراضى المقنن :  ٥٠,٠٠٠ ساعة فى درجة حرارة

٢٥ درجة مئوية

APPLICATIONS :

Suitable to be used in : Entrance, gates and other similar applications. 

 االستخدامات:

 مناسبة لإلستخدام فى : المداخل والبوابات والتطبيقات المشابهة األخرى.

SPECIFICATIONS : المواصفات:
H

IP54

IK06

الوصف: 

DESCRIPTIONS :

L

WUDL04X IP54

LED WUDL04X IP54إن سلسلة                                    عبارة عن وحدة إضاءة           مثبتة على الحائط بإضاءة 
 ألسفل و ألعلى. جسم اإل نارة  من األملنيوم املسبوك مع طالء بوليستر  ذو مقاومة عالية

 املقاوم للصدأ و مزودة  بجوانات من مادة للتآكل في الظروف الجوية القاسية ، زجاج
السيليكون. حرارى شفاف. البراغى مصنعة من مادة الفوالذ

WUDL04X IP54 series is a professional LED wall mounting luminaire 
giving light up/down wards. Luminaire body Die-cast aluminum body with 
high corrosion resistance polyester powder paint resistant to corrosion at
 harsh weather conditions,clear safety glass. Stainless steel screws and 
sealed with silicone gaskets.

Voltage rating : (220-240) Vac الجهد المقنن : )٢٢٠-٢٤٠( فولت متردد 

 Lamp Base Type : 2 x GU10 2 x GU10 نوع قاعدة اللمبة:

Light Source

[ LED 2X7W MAX & HAL 2X25W MAX ] GU10 LAMP 

Model       Wattage              Voltage Range W

WUDL041-2XGU10                  14W LED & 50W HAL            220-240V 150 mm 68 mm 92 mm

Lamp Wattage : (7)W MAX LED & (25)W MAX HAL   

Lamp type : LED & HALOGEN




