ΣΤΕΓΑΝA ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | WATERPROOF GROUND BURIED FITTINGS

Φωτιστικό led χωνευτό εδάφους
από σώμα και στεφάνι αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
κατάλληλη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
με ενσωματωμένα High Power Led SMD
με πολύ στενή δέσμης 6.8°
CRI>80
διαθέσιμο σε 3000-4000 Κelvin
3 Step SDCM
με ενσωματωμένο led driver on/oﬀ
ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
με στιπιοθλίπτη PG11 με βαθμό στεγανότητας IP68
προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

MATRIX ALU GROUND EXTRA NARROW

Waterproof recessed ground led luminaire
for outdoors use
body and ﬂange are made
from heavy duty die cast aluminum
polyester powder coated
suitable for resistance under harsh environmental conditions
with stepped tempered glass transparent 10mm thick
with incorporated High Power Led SMD
with extra narrow beam angle 6.8°
CRI>80
3 Step SDCM
available in 3000-4000 Kelvin
with built in led driver on/oﬀ as standard
upon request, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
with silicon gaskets and inox screws
with cable gland PG11 IP68
with supporting aluminum ground base

CRI>80 | LUMINAIRE FLUX

30242

4.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 583-648 LUMEN

30243

6.0W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 800-892 LUMEN

30244

8.3W | 220-240V | 3000-4000 KELVIN | 1070-1189 LUMEN
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IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤEΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm

CABLE Ø14mm max
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Beam Pattern

Bαµµένα µε Πολυεστερική Hλεκτροστατική Bαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

warm 2700 kelvin

warm white 3000 Kelvin

natural white 4000

*Η τεχνολογία των led είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε,
παρακαλούµε επιβεβαιώστε πιο led είναι διαθέσιµο
Led technology changes constantly forward, so before
selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

Ø14mm

