
Accessories | Zubehör
• Brightness adjuster pot, EBP-AP | Ρυθμιστής φωτεινότητας  EBP-AP
• Sunlight simulator controller, SLS-1+ | Εξομειωτής Ανατολής Δύσης ηλίου SLS-1+
• Interface amplifier for PC controlling, IAC-1 | Ενισχυτής δικτύου για έλεγχο από κεντρική διαχείρηση IAC-1
• Customized controller panels | Κατσκευή ηλεκτρικών πινάκων

+  Ideal for main lighting
+  Dimmable 0–100 % brightness
+  Maximum energy saving 

and lifetime
+  High protection class IP65
+  Easy installation (wall, ceiling 

or pendant)

+  Ιδανικό για κεντρικό φωτισμό
+  Ρύθμιση έντασης φωτισμού 0-100%
+  Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και 

διάρκειας ζωής
+  Υψηλός βαθμός στεγανότητας ΙΡ65
+  Εύκολη τοποθέτηση (Τοίχο, ταβάνι ή 

κρεμαστό
• Συμπαγές, σε μπλε χρωματισμό με ανοξείδωτα κλιπς 
• Γρήγορη τοποθέτηση με ανοξείδωτα στηρίγματα
• Στήριξη με αλυσσίδα με τριγωνικά κλιπς (παρέχονται)
• Ηλεκτρονικό Ballast εξοικονόμησης ενέργειας 230–240 V/50–60 Hz
• Χωρίς τρεμόπαιγμα με την χρήση υψηλής συχνότητας οδηγό LED
• Ρύθμιση με αναλογική διεπαφή 0-(1)-10 VDC
• Παραδίδεται με στυθλιοπλήκτες IP68
• Σύνδεση 5 καλωδίων σε περίπτωση ρύθμισης έντασης
• Χρωμαστιμός : Θερμό λευκό (3000 K) ουδέτερο λευκό (4000 K)
• Δείκτης χρώματος: Ra ≥ 80
• Διάρκεια ζωής : 50000 h
• Θερμοκρασία περιβαλλόντος λειτουργίας : -10 °C ~ +40 °C

• Solid, blue-coloured fitting with stainless steel cover clips
• Fast fixing with stainless steel clamps
• Chain fixing with triangle hooks (included in delivery) 
• Energy saving electronic ballast 230–240 V/50–60 Hz
• No lightflickering by using high frequency LED-driver
• Dimmable by analog-interface 0(1)–10 Vdc 
• Delivered with IP68 cable glands and stainless steel mounting clips
• 5 wire connection needed in dimmable version
• light colours: warm white (3000 K) or neutral white (4000 K)
• Color render index: ≥ 80
• Lamp life time: 50000 h
• Max. ambient temperature: -10 °C ~ +40 °C

Type Watt Lumen lm/W L (mm) W (mm) H (mm) kg
HWDKC-LED-45W-3000K 45 3700 82 1275 105 110 2,45
HWDKC-LED-45W-4000K 45 4400 97 1275 105 110 2,45

Dimmable waterproof luminaire (LED)
Ρυθμιζόμενης έντασης αδιάβροχο φωτιστικό με λάμπα LED σωλήνας
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