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A lámpák nem cserélhetők a 
lámpatestben.
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Beépítési lehetőségek / Installation possibilities:
- Leggyakoribb beépítési lehetőség az álmennyezetbe süllyesztés. Az így felhelyezett LED 
panelek kiváló alternatívát jelentenek a megszokott fénycsöves tükrös armatúrákkal szemben. 
Az álmennyezeti felszereléshez nincs szükség külön tartozékra.  - A panel közvetlenül falra vagy 
mennyezetre szerelhető konzol segítségével.  - Magasabb belterű helységekben vagy mélyebbre 
eresztett megvilágításhoz ideális megoldás a függesztékes megoldás. 
Panelekhez vásárolható kiegészítő tartókról érdeklődjön munkatársainknál!
/ - The most common installation option is to put the LED lights in the false ceiling. That kind of 
recessed LED panels are an excellent alternative to conventional louver fittings with fluorescent 
tubes. The installation into the ceiling does not need any separate accessory.  - The panel can be 
installed directly on the wall or ceiling using a console.  - Suspension is an ideal solution in premises 
with higher inner height or in case of deep hanging lightings.
In any questions about the accessories for the panels please contact us!

    

  

Rendelési kód / Article number: 

DEL 1019
Egy szett minden mérethez. 
/ One kit is suitable for all sizes.

Függeszték / Hanging kit

LED panel kiemelő keret / Surface mount frame

Rendelési kód / Article number: DEL 1358 
Méret / Size: 600x 600 alumínium (fehér/ white)

Rendelési kód / Article number: DEL 1359 
Méret / Size: 1 200 x 300 alumínium (fehér/ white)
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LED PANELEK / LED panel lights    

1
2

  

  

Várható élettartam / Lifetime: 30 000h  
Névleges feszültség / Rated voltage: 100 - 240V AC / 50-60Hz

Színhőmérséklet / Colour temp.:  4 000K
Sugárzási szög / Beam angle: 85°
 IP védettség / IP protection: IP20

 
Beépítési lehetőségek:  

Álmennyezetbe süllyeszthető, függeszthető,  
mennyezetre  szerelhető. / Installation possiblities:  

Replace the plaster false ceiling, suspended  
to the ceiling, mounted on the ceiling or the wall.

A lámpatest a tápegységet tartalmazza!  
/ The lamp includes LED driver!

A lámpatest beépített LED  - lámpákat tartalmaz.
A lámpák nem cserélhetők a lámpatestben. 

/ The lamp contains incorporated LED lighting sources.  
The lighting  sources of this lamp are not changeable.

LED panel 600 x 600
Rendelési kód /Article number: 
DEL 1356
Méret/ Size:  596mm x 595mm x 8mm
Ledek száma/ Number of LEDs: 240 x SMD4014
Névleges teljesítmény/ Rated power: 48W
Fényáram/ Luminosity: 3 400lm

Rendelési kód /Article number: 

DEL 1357
Méret/ Size: 1195mm x 295mm x 8mm
Ledek száma /Number of LEDs: 240 x SMD4014
Névleges teljesítmény /Rated power:  48W
Fényáram /Luminosity: 3 400lm

LED panel 1 200 x 300

A rögzítőfület a csomagolás tartalmazza.
 / Fixing clips are included in the package.

https://daniella.hu/fuggeszto-szett-led-panelhez-1200-x-300-mm-hez-607
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-kiemelo-keret-600x600-aluminium-del1358-13109?keyword=DEL%201358
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-kiemelo-keret-1200x300-aluminium-del1359-13110
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-595x595x8mm-48w-3400lm-100-240v-4000k-85-fok-240x4014smd-del1356-13107
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-1195x295x8mm-48w-3400lm-100-240v-4000k-85-fok-240x4014smd-del1357-13108
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-600x600x8mm-48w-3400lm-100-240v-4000k-85-fok-240x4014smd-del1356?keyword=del%201356
https://daniella.hu/daniella-delux-led-panel-1200x300x8mm-48w-3400lm-100-240v-4000k-85-fok-240x4014smd-del1357?keyword=1357
https://daniella.hu/index.php?route=product/list&keyword=Daniella%20deLux%20LED%20Panel%20Kiemel%C5%91%20Keret&description=1
https://daniella.hu/fuggeszto-szett-led-panelhez-1200-x-300-mm-hez-607?keyword=Del%201019

