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LED Outdoor Wramplight



إنارة ليد غائرة خارجية

LED Outdoor Wramplight

GENERAL SPECIFICATIONS 

LED Chips : High Quality LED SMD Chip

Luminous Efficacy : 62.5 lm/W                                                                                                                                        

                                                                                             
Beam Angle : °87 Asymmetrical

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

Electrical Data
Power Rating : 6.8W 

Driver : Integrated electronic LED constant 
current  driver 

Voltage rating : (220-240) V

Frequency rating : 60 Hz

Power factor : > 0.95 

General Specifications 
Mounting : Wramped

Housing : Die cated aluminium 

Housing Color : Dark Grey / Silver / White
/ Black / Rust

Degree of protection : IP65

Impact Rating : IK06

Light Controller : Thermal-shock resistant 
tempered glass

Operating temperature : -10 : 40°C 

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

البيانات الضوئية 
  نوع شريحة الليد : شريحة ليد عالية الجودة

 الفعالية الضوئية :  ٦٢٬٥ لومين/وات

زوايا شعاع اإلضاءة : ٨٧° غير متماثل

 

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

البيانات الكهربية 
  القدرة المقننة : ٦٬٨ وات

 نوع وحدة التحكم : وحدة تحكم ليد إليكترونية
 ذات تيار ثابت

الجهد المقنن : ) ٢٢٠-٢٤٠( فولت متردد

 التردد المقنن : ٦٠ هرتز

معامل القدرة : أكبر من ٠,٩٥

 مواصفات عامة
التركيب : غائر

الجسم : مصنوع من األلومنيوم المسبوك

 لون الجسم : رمادي غامق / فضي
أبيض / أسود / مصنفر /

 
 درجة الحماية :

 درجة الحماية :

التحكم الضوئى : زجاج مقسى مقاوم للصدمات الحرارية

درجة حرارة التشغيل : -١٠ : ٥٠ درجة مئوية

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

APPLICATIONS :

Suitable to be used in :  accent lighting in shopping center, retail store, 
museum, gallery, etc. 

 االستخدامات:

 مناسبة لإلستخدام فى : إضاءة مميزة في مركز التسوق ومتجر البيع بالتجزئة والمتحف
والمعرض وما إلى ذلك

SPECIFICATIONS : المواصفات:

LED - WL07X IP65

IP65

الوصف: 

إن                                         هى وحدة إنارة غير متماثلة مثبتة على الحائط للتطبيقات
الخارجية .

 جسم الكشاف مصنع من األلومنيوم املسبوك عالي الجودة وزجاج حماية مقسى
             وحدة تحكم         متكامل.مما يجعل هذا املنتج مناسًبا ألقسى الظروف بدرجة حماية

DESCRIPTIONS :

LED - WL07X IP65 is a wall recessed asymmetric mounting luminaire for 
outdoor applications. 
Using of high quality die cast housing and tempered protection glass, moulding 
shaped silicon seal integrated LED driver. Make this product suitable for the 
most severe conditions with protection degree IP65. 

LED - WL07X IP65

LED

Model Wattage  Lumen Color Temoerature Driver Type L W H

Constant Current LED 
Driver

225 mm 195 mm 63 mm

OPTIONS : 

Dimmable ( 1 - 10V ) or DALI LED Drivers .
Emergency Backup Kit up to 3 Hours .

 الخيارات المتاحة:

 محول تشغيل قابل للتحكم بمستوى اإلضاءة.
وحدة طوارئ حتى ٣ ساعات.

 

IK06

IP65

LED - WL071 - 6.8W 6.8W 425 Lm 3000K/4000K/6500K 

CRI (Ra) : 80 , 90 : مؤشر تجسيد اللون




