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AVISO

1. Asegúrese de que este manual sea suministrado a los
instaladores y usuarios.

2. Corte la energía eléctrica antes de empezar la instalación o
el mantenimiento.

3. La luminaria puede caerse si no es bieninstalada.
Por favor, siga las instrucciones.

4. Nunca toque los LED’s mientras estén funcionando.
5. Este dispositivo es solo para uso interno.
6. Módulo Led no reemplazable.
CUIDADO CON LA DESCARGA ELÉCTRICA/RIESGO 
DE  QUEMADURA/INSTALACIÓN ADECUADA

No está permitida la instalación realizada por no 
profesionales.  Corte la energía eléctrica antes de empezar 
el mantenimiento.  Riesgo de quemadura - espere a que el 
dispositivo se enfríe antes  de manosearlo.
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Todas las marcas son de propiedad de sus respectivos propietarios. Las informaciones  
proporcionadas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todos los valores son proyectadoso valorestípicos cuando determinados bajo las
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AVISO

1. Certifique-se que este manual seja fornecido aos
instaladores e usuários.

2. Desligue a fonte de alimentação antes da instalação ou
manutenção.

3. A luminária pode cair se não for instalada adequadamente.
Siga as instruções.

4.Nunca toque nos LEDs enquanto estiverem funcionando.
5. Esta luminária é somente para uso eminteriores.
6. Módulo de Led não substituível.
TENHA CUIDADO COM DESCARGA ELÉTRICA / RISCO 
DE QUEIMADURA / INSTALAÇÃO APROPRIADA

A instalação de luminárias não está autorizada por pessoal 
não  qualificado. Desligue alimentação elétrica antes da  
manutenção. Risco de queimadura - espere a luminária 
esfriar  antes do manuseio.
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Todas as marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.Informações
fornecidas estão sujeitas à mudança sem aviso. Todos os valores são valores de projeto ou
típicos quando medidos em condições laboratoriais.
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  SKU W Hz V IP
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H 

(mm)

LED WTRPRF 48W 4000K 120-277V 48 50/60 120-277 IP65 1200 92 60

LED WTRPRF 48W 6500K 120-277V 48 50/60 120-277 IP65 1200 92 60

LED WTRPRF 56W 4000K 120-277V 56 50/60 120-277 IP65 1500 92 60

LED WTRPRF 56W 6500K 120-277V 56 50/60 120-277 IP65 1500 92 60
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