
EM-TERRAN

Lütfen ülke standartlarına uyumluluk belgelerini talep ediniz.  Please ask for specific country regulations.
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Led Bulb Compatible Spot
EM-TERRAN is a recessed aluminium injection spot led
bulb in square form which is compatible with GU 10 socket. Its 
frame is electrostatic powder coated and it can painted any 
colour within Ral catalogue. Despite the square frontal It is 
easy for electricians to install as the diameter of the ceiling 
hole is circular. Due to high lumen power under lower watt it 
creates an elegant atmosphere almost every space. 
Intertwined cables between led and driver provide easy 
installation. 

EM-TERRAN is an excellent downlight for architectures who 
look for custom interior design.  IP44 is optional and favorable 
for coffee shops, restaurants, lobbies and all indoors.  
EM-TERRAN offers unique illumination via two different 
models. 

Led Ampül Uyumlu Spot
EM-TERRAN, kare formda alüminyum enjeksiyon
üretilmiş, GU 10 sokete uygun, kademeli bir spot led 
ampüldür. Çerçevesi elektrostatik toz boyalıdır ve Ral 
kataloğundaki herhangi bir renge boyanabilir. Ön görünümü 
kare olmasına rağmen tavan delik çapı yuvarlak 
olduğundan elektrikçiler için montajı kolaydır. Düşük watt' 
ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah ve şık bir 
aydınlatma ortamı sağlamaktadır. Led ile driver arasında 
birbirine geçmeli kablolar kolay montaj olanağı verir. 

EM-TERRAN özel dekorasyon arayan mimarlar için için 
mükemmel bir downlight' tır. İsteğe bağlı olarak IP44 
yapılabilir ve özel tasarımı sayesinde kafe, restoran, lobi ve 
benzeri tüm iç meka-nlarda kullanım için idealdir. 
EM-TERRANiki farklı modeliyle eşsiz bir aydınlatma sunar.  

2700-3000K-4000K-6500K  EAH.90X90 5,5W 650 >80 80 mm 30 pcs

2700-3000K-4000K-6500K  EAH.120X120 5,5W 650 >80 105 mm 30 pcs

Sipariş Bilgileri   /  Order Information 

Lumen Kelvin CRI Cut Out Package QtySystem PowerArticle No
Lümen Kelvin CRI Delik Ölçü Koli AdediGüçÜrün Kodu
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Go to emyteknik.com  for all downloadable technical documents.emyteknik.com sitemizden IES datası ve indirilebilir dökümantasyona erişebilirsiniz.

Silk Polished
İpek Parlak

Sand Treatment
Kumlama

Beyaz  
White

RAL9016 Siyah  
BlackRAL9005

RoHS

Genel Özellikler / Properties

Standart Renkler / Stock Colors

Kaplama / Surface Treatment 

Ask our sales team for additional colors and surface treatment options.
Özel renk ve kaplama seçenekleri için lütfen satış ekibimize danışınız.

Güç
Power

Giriş Voltajı
Input Voltage

Frekans
Frequency

Koruma Sınıfı
Ingress Protection
Güç Faktörü
Power Factor
Verimlilik
Efficacy
Net Agırlık
Net Weight
Koli Ölçüleri
Package Dimensions

5,5W

100 lm/W

300 gr

42 x 39 x 30 cm 42 x 39 x 30 cm

5,5W

100 lm/W

360 gr

220 V

50/60 Hz (applied for 47-63 Hz)

IP20 - IP40

>0.95

EAH.90X90 EAH.120X120

Gövde
Soğutucu
Reflektör

Ampül Soketi:

% 99 Alüminyum
-
-
GU10

Body
Cooling

Reflector
Bulb Socket

99 % Aluminium
-
-
GU10

Kelvin Değerleri / Kelvin Values

D W H
90
120

90
120

90
90

EAH.90X90
EAH.120X120

Ölçüler / Dimensions




