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Denna snygga vägglampa passar på många väggar och bländar ej då 
det är en släpljuslampa som framhäver väggens struktur. Den finns i 3 
storlekar med 15 , 20 och 25 W ljuseffekt. Verkningsgraden är 110 
Lumen /W. Den ersätter äldre 70-150 W lampor av Metall halad typ.

• Wall, surface, post, bollard, low-level, inverted mounting
• Die-cast aluminum, hinged, removable door and back box
• 15W, 25W, 30W models
• Heavy-duty mounting bracket with hinged housing for easy 
installation
• Mounts to a variety of junction boxes or conduit entries
• Specular thermoplastic，Available in 5000K or 4000K (CCT)
• 120V, 120-277V models available
• Ingress Protection rating of IP66 for dust and water
• Replaces 70W-150W Metal Halide
• Patented, slim, low-profile LED design
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Lampa lämplig vid entree lampa  och större dörrar för 
väggmontage. Kan direkt monteras eller installeras på 
en böjd arm. LED teknik med många års problemfri 
drift. Effekten är 30W eller 50W. Lampan har gjutet 
metallhus och är robust.

• Over 10 years of maintenance-free LEDs with 
lifespan of 50,000 hours

• Patent pending precision over-optics and reflector for 
maximum output
• Light coverage up to 220W Mercury Vapor or 84W CFL luminaires
• Integral and replaceable photo control provides nighttime ON/ 
daytime OFF
• Heavy-duty corrosion resistant die-cast metal construction
• Sturdy mounting arm installs to walls or poles
• Perfect security lighting for barns and outdoor dark,                  

secluded areas
• 5 year limited warranty
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Liten smidig vägglampa för villor med mera. Släpljus framhäver 
en snygg vägg och lampan har LED belysning med många års 
drift. Lampan finns med 15. 25 samt 30W oh har 110 Lumen / 
W i verkningsgrad. Inbyggd ljusvakt som slår av och på lam 
pan automatiskt så ingen behöver ha koll på strömbrytaren. 
Bakdelen i aluminium gjutgods och framdelen i ruggad 
polykarbonat

Egeskaper

• High impact, weather resistant housing and lens
• Maintenance – free LEDs with 50,000 hours of life
• 3500K and 4000k 5000K Color Temperature options
• Area coverage equivalence up to 100-220W incandescent or 
26W-60W CFL
• Integral photo control provides nighttime ON/daytime OFF
• Ideal for residential and light commercial applications
• 5 year limited warrant

Dessa 3 sorter av väggbelysning täcker in det mesta och 
framhäver vägg och mark på ett bra sätt. Dessa lampor finn s i 
olika färgtemperatur mellan 2700K och 5000K
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