
Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder
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EXTERNAL LINE 82 SMD LVR LED

23183

23184

23185

23186

Γραμμικό φωτιστικό στεγανό
εξωτερικού χώρου
κατάλληλο  για τοποθέτηση σε οροφή
από χυτό προφίλ αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
seaside αρχιτεκτονικής κλάσης ΙΙ 
κατάλληλη για αντοχή σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες                         
με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm 
με 2 ελαστικά διέλευσης σιλικόνης στεγανότητας IP67
για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
με ενσωματωμένα Ηigh Power Led SMD technology
τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
σε θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ-3000Κ-4000Κ
κατόπιν παραγγελίας και σε 5000-6500 Κelvin
LM80, CRI>80, κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
με φακό δέσμης 15°-25°-35°-45°-60°
με προστατευτικές αλουμινίου αντιθαμβωτικές γρίλιες 
κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και με φακούς ελλειπτικής δέσμης
με ενσωματωμένο led driver οn/o�
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable 1-10V/Dali/Phase cut

Linear waterproof luminaire
ceiling mounted
suitable for outdoors use
from heavy duty die cast aluminum pro le
painted with polyester electrostatic powder seaside class II
for high resistance against UV rays and harsh weather conditions
with tempered glass 5mm thick
with 2 waterproof silicon cable entries IP67
for input and output of power supply cables 
silicon gaskets and inox screws
with incorporated High Power Led SMD technology
adjusted on a linear cooling system for heat management
in 2700K-3000K-4000K color temperature
upon request also available in 5000K and 6500K
with lenses 15°-25°-35°-45°-60°
upon request available with elliptical beam lenses
with aluminum anti-glare protective screen
with incorporated led driver on/o� as standard
upon request dimmable 1-10v/ Dali/Phase cut  

LENGTH

82mm

97mm

Αποτελούμενα από 2 συρματόσκοινα μήκους 1.20μ με τα 
εξαρτήματά τους για στήριξη στην οροφή και στο φωτιστικό. Mε 
έτοιμο συνδεδεμένο καλώδιο διάφανο 3x0.75 ή 5x 0.75 με βάση 
χυτή αλουμινίου στρογγυλή εξωτερικής διαμέτρου Φ115mm και 
ύψους 35mm, όλα έτοιμα συνδεδεμένα στο φωτιστικό.

Composed by 2 pcs of steel wire with length 1.20m assembled 
to �tting. With 1.50m long power supply cable 3x0.75mm or 
5x0.75mm. Connected to �tting and 1 pcs of round die cast 
aluminum ceiling base with external diameter d=115mm and 
height=35mm. All components ready pre�tted to luminaire.

ΚΙΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ / SUSPENSION KIT

6mm

7W 7x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
525-560-630 LUMEN | LENGTH 338mm

14W 14x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1050-1120-1260 LUMEN | LENGTH 618mm

21W 21x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
1575-1680-1890 LUMEN | LENGTH 918mm

28W 28x1w 230-240v/350mA | 2700 - 3000 - 4000 KELVIN
2100-2240-2520 LUMEN | LENGTH 1218mm


