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186 Waterdichte armaturen WDP-LZP T5

WDP-LZP

• Polyester behuizing lichtgrijs, af-
dekkap uit   helder slagvast polycar-
bonaat (PC) met lineaire prisma-
structuur. Kabelingangen boven-
aan en op de zijkanten.
• Meervoudige onverliesbare sluit-
klemmen uit inox (V2A).
• Plafondbevestiging met edel
staalklemmen (meegeleverd). Ar-
matuur eenvoudig in te clipsen op 
de gemonteerde plafondbeugel of 

op te hangen aan ketting of staal-
kabel met meegeleverde klemmen, 
waardoor een bijzonder eenvoudi-
ge montage mogelijk is.
• Polycarbonate afdekkap voorzien 
van inwendige lineaire prismastruc-
tuur, uitwendig glad, waardoor ge-
makkelijk te onderhouden.
• Standaard voorzien van multilamp 
elektronisch voorschakelapparaat, 
waardoor het lichtniveau aange-
past kan worden.

Referentie                    voor lamp                   

WDPLZPT5128/154 1 x 28/54W

WDPLZPT5135/149 1 x 35/49W

Referentie                    voor lamp                

WDPLZPT5228/254 2 x 28/54W

WDPLZPT5235/249 2 x 35/49W

 Afmetingen        L x B x H   E kg
 in mm

 WDP-LZP T5 128/154 1270 x 120 x 100 800-930 2,4

 WDP-LZP T5 135/149/180 1570 x 120 x 100 1100-1230 3,1

 WDP-LZP T5 228/254 1270 x 185 x 100 800-930 3,7

 WDP-LZP T5 235/249 1570 x 185 x 100 110-1230 4,9

Waterdichte toestellen geschikt voor T5-lampen
Elegante industriële vormgeving, hoog rendement
Multifunctionele bevestiging

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing 
in polyester voorzien van kabelingangen.
Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.
De armaturen hebben een hoog lichtrendement.
Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.
De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de            
basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

Multifunctionele bevestiging, varia-
bel op de behuizing te clipsen. 
Snellere eenvoudigere en prijsgun-
stigere montage

Bevestigingsmogelijkheden Bevestigingsbereik van de 
bevestigingsklem: +/- 65 mm

Plafond/
direct

Plafond/
klem

Ketting/
klem

IP65

65 mm

Hoogglans reflector

WDP-LZP T5 kan worden gecom-
bineerd met hoogglans reflector. 
De reflector dient apart besteld te 
worden.

Referentie                    voor lamp

WDPLZPRF1362854 1 x 28/54W

WDPLZPRF1583580 1x35/49/80W

WDPLZPRF2362854 2 x 28/54W

WDPLZPRF2583549 2 x 35/49W
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