
ROUND II 30 HF
Product

Name ROUND II 30 HF

Code 1231351

Color WHITE / RAL 9016

Power

Power 25W  ± 10 %

Lumen output 2500lm  ± 10 %

Color temperature 3000K/3500K/4000K

Efficacy 100lm/W

Driver fixed / not changeable

Electrical insulation class 2

Voltage / Frequency 220-240V/50-60Hz

Information

Color Rendering Index 85+

SDCM < 3

Light beam angle 120°

Unified Glare Rating N/A

Light source LED

Dimmable ON/OFF

LED Lifetime L80B20 50.000h 25°C

Warranty 5 YEAR

Other data

Ingress Protection IP 54

Material PC/PC

EN DE
Round surface light fitting for interior or exterior

mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to

change light temperature by switch during installation. 

Available in 3 different sizes with direct diffused lighting

effect. 

Housing and diffuser made of polycarbonate. 

Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial

areas in any type of spaces, including humid and dusty

enviroment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

Runde Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in

IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der

Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. 

Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser

Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. 

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in

jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger

Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche,

Kleiderschränke, Treppe)

CZ SK
Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru

nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost

změny teploty světla přepínačem během instalace. 

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým

rozptýleným světelným efektem. 

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. 

K dispozici v bílé barvě. 

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční

prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny,

chodba, schodiště, šatník)

Kruhové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru

alebo exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť

zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo

a difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. 

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným

svetelným efektom.  

Dostupné v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné

priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpelne,

chodby, šatníky, schodiská)
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