
Avantajele exclusive ale ELIA WL

ELIA WL s-a născut pentru a completa familia de 
produse GEWISS destinate înlocuirii ușoare și rapide 

a soluțiilor de iluminat convențional cu tuburi fluorescente, cu 
garanție 5 ani. ELIA WL are rezistență la apă și praf (IP66) 

și este o soluție de iluminat cu LED compactă și cu eficacitate 
ridicată. ELIA este soluția corectă pentru o amortizare rapidă a 

investiției cu un preț excelent!

Înlocuire 
1:1

Calitate 
garantată

ELIA WL cuprinde în 
familie și versiunea cu 
conexiune directa din 

aparat în aparat.

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

investiției.

ELIA WL este doar una 
dintre familiile de aparate 

de iluminat proiectate 
pentru maximă fiabilitate 
utilizând tehnologia de 

ultimă generație.

ELIA WL este potrivită 
pentru instalare pe tavan, 

perete sau suspendat, 
având accesoriile incluse.

WARRANTY

YEARS5

Conexiune directă 
din aparat în aparat

Instalare
ușoară

WL



Dimensiuni

Cod Descriere Dispersor Temperatura de 
culoare (K) Putere (W) Lumeni aparat de 

iluminat

GWS2336P Stand Alone - 1200mm

Opal 4000

37 4500

GWS2358P Stand Alone - 1500mm 47 5700

GWS2336PL Conexiune directă aparat din aparat în 
aparat - 1200mm 37 4500

GWS2358PL Conexiune directă aparat din aparat în 
aparat - 1500mm 47 5700

GWS2336PE * Stand alone cu emergență 3h - 1200mm 
și 1500mm 42 4500

GWS2358PE * Stand alone cu emergență 3h - 1500mm 52 5700

• Durata de viață: 50 000h L80B50
• Eficacitate: 122lm/W
• CRI: 80
• Valoare Flicker: <1%

Detalii tehnice

Curba fotometrică

1200-1500

800-1100

76

67

GWT

850°C

pending

* Flux luminos în regim de emergență: 450lm (1200mm) și 570lm (1500mm)

PARTENER

COST 
INVESTIȚIE

5.000 €
1 6 124 10 16 202 8 14 18

40.000 €

20.000 €

60.000 €

10.000 €

50.000 €

30.000 €

ANI

AMORTIZARE A 
INVESTIȚIEI ÎN MAI 
PUȚIN DE 2 ANI

Exemplu de calcul de 
amortizare a investiției 
pentru un spațiu tehnic:

• Înlocuire 1:1 pentru 60 de corpuri 
de iluminat convenționale cu tuburi 
fluorescente IP65

• Ore de lucru: 10 ore/zi și 260 ore/an

• Cost energie: Eurostat 2017

Previziune costuri cu energia și mentenanța - sistem LED

Previziune costuri cu energia și mentenanța - sistem convențional


