
Avantajele exclusive ale ELIA DL

Înlocuire 
1:1

Calitate 
garantată ELIA DL este disponibilă în 

două variante de putere și două 
variante de CRI. Datorită LED-
urilor de calitate superioară de 
care dispunde ELIA DL, acest 
aparat de iluminat garantează 
atât eficiență energetică, cât și 
o calitate superioară a luminii.

Pentru înlocuirea de 1:1 
ELIA DL oferă un raport 
excelent eficacitate/cost 
cu o amortizare rapidă a 

investiției.

ELIA DL este doar una 
dintre familiile de aparate 

de iluminat de calitate, 
care garantează fiabilitate 
maximă în instalațiile de 

iluminat.

ELIA DL beneficiază de 
un sistem de prindere cu 
cleme, acest lucru făcând 
posibilă instalarea ușoară 

în tavanul fals.

WARRANTY

YEARS5

VersatilăInstalare
ușoară

DL

ELIA DL s-a născut pentru a completa familia de 

aparate de iluminat GEWISS cu garanție de 5 ani. 
ELIA DL reprezintă noua gamă de spot-uri cu LED, 

destinate iluminatului de interior. Fiind flexibile și asigurând 

o bună eficiență energetică, garantează costuri mici de 

întreținere.



M2 - L2

Ø228

198

45

Opal

Cod Dimensiuni Putere (W) Dispersor Lumeni/ieșire AIL (lm) CRI Versiune de comandă

GWF1510MA840

M2 25 Opal

2600 80
ON/OFF

GWF1510MA940 2340 90

GWF1511MA840 2600 80
DALI

GWF1511MA940 2340 90

GWF1510QA840

L2 35 Opal

3550 80
ON/OFF

GWF1510QA940 3200 90

GWF1511QA840 3550 80
DALI

GWF1511QA940 3200 90

• Temperatura de culoare: 4.000K 
• Durata de viață: 50.000h ( L80 B50 )
• Pasul McAdam: 5
• Temperatura de funcționare: -20° + 45°C

Detalii tehnice

IP

54

WARRANTY

YEARS5

Consistența culorii este cea mai critică componentă 
în instalațiile de iluminat bazate pe tehnologiile LED. 
Identificarea variațiilor culorii se face pe baza Elipsei 
McAdam, care standardizează consistența culorii în 7 
pași perceptibili ochiului uman. 

PARTENER

Exemplu de calcul de 
amortizare a investiției pentru 
un hol intrare principala de hotel 
- nivel de iluminare general: 500lx

• Înlocuire 1:1 pentru 60 de corpuri de iluminat 
tradiționale

• Ore de funcționare: 6.000 ore/an

• Perioada de amortizare: mai putin de 1,5 ani

Cost energie: Eurostat 2017

Dimensiuni

Curba fotometrică


