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GGS-DOWNxWxW 

Downlight met ingebouwde leds 
  

▪ Geschikt voor montage in verlaagde plafonds en systeem-
plafonds 

▪ Directe aansluiting op de netspanning dankzij interne driver 
▪ Ideaal voor residentiële ( keuken, badkamer, hal, berging, …) 

en commerciële toepassingen (doorgangen, 
eetgelegenheden, onthaal- en wachtruimtes, toiletten, …) 

▪ Matte diffusor voor een uniforme lichtverdeling 
 

 

Spanning 220 - 240 V AC 

IP waarde IP44/IP20 (voorzijde/achterzijde) 

Elektrische veiligheidsklasse  Klasse II 

Arbeidsfactor > 0,5 (7 W) / > 0,9 (> 7W) 

Fitting / lichtbron SMD LEDs, ingebouwd 

Stralingshoek 90° 

Kleurweergave index (CRI) > 80 

Branduren (L70B50) 45000 uren 

Plaatsingswijze Inbouw, plafond 

Plafonddikte Max. 20 mm 

Kleur Wit 

Slagvastheid IK03 

Materiaal behuizing Aluminium frame met PBT coating 

Werktemperatuur -20 – 40°C 

Opmerking 1 
In vochtige ruimtes enkel bij een 
gesloten plafond 

Opmerking 2 Niet richtbaar 

 

Artikelnummer Vermogen Lichtstroom 
Kleur-

temperatuur 
Inbouw-

opening (Ø) 
Inbouw-
diepte 

Afmetingen 
(Ø x H) 

GGS-DOWN7WWW 7 W 590 lm 3000 K 68 - 80 mm 65 mm 95 x 63,5 mm 

GGS-DOWN7WNW 7 W 640 lm 4000 K 68 - 80 mm 65 mm 95 x 63,5 mm 

GGS-DOWN10WWW 10 W 820 lm 3000 K 90 - 102 mm 74 mm 113 x 72,5 mm 

GGS-DOWN10WNW 10 W 900 lm 4000 K 90 - 102 mm 74 mm 113 x 72,5 mm 

GGS-DOWN17WWW 17 W 1500 lm 3000 K 145 -  155 mm 74 mm 174 x 78,5 mm 

GGS-DOWN17WNW 17 W 1600 lm 4000 K 145 - 155 mm 74 mm 174 x 78,5 mm 

GGS-DOWN25WWW 25 W 2230 lm 3000 K 195 - 210 mm 96 mm 244 x 94,5 mm 

GGS-DOWN25WNW 25W  2350 lm 4000 K 195 - 210 mm 96 mm 244 x 94,5 mm 
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Waarschuwingen & tips: 
 

▪ Dit armatuur moet worden geplaatst door technisch geschoold personeel en volgens de regels van goed vakmanschap. 
Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen. 

▪ Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel. 
▪ Dek het armatuur nooit af! Laat ± 50 mm ruimte vrij rondom het armatuur. 
▪ Het toestel is enkel plensdicht (IP44) aan de voorzijde (diffusor) en is dus niet volledig watervast. De armatuur mag wel 

worden gemonteerd in een vochtige omgeving bij een gesloten plafond. 
▪ Het armatuur is niet dimbaar. 
▪ Dit armatuur bevat ingebouwde leds die niet vervangen kunnen worden. 
▪ Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging. 
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