
Mini Faros Led 6.1 Conventional

www.mpillumination.com
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 Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 από σώμα και στεφάνι αλουμινίου
 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
 με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 προσφέρεται και για λυχνίες power led τύπου MR11 12V
 ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
 λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
 προσφέρεται και με ανοξείδωτο στεφάνι INOX*

 Waterproof ground buried luminaire
 with body and flange made from aluminum
 with tempered glass transparent
  or mat/opal upon request
 with cable gland PG9 IP68
 available also for high power led lamps of type MR11 12V
 with silicon gasket
 available with aluminum base for the ground
 works with remote led driver
 available with INOX stainless steel frame*

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε 
τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε 
μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must 
be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure 
the IP67 or IP68 rating.

Εξωτερική διάμετρος ø55mm | External diameter ø55mm

3-4W  | 12v | MR11 Led Lamp8586

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height5273

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί
με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

* Inox Stainless Steel31Standard Finishes

M
P *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο 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.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin
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Εξωτερική διάμετρος ø65mm | External diameter ø65mm

3-4W  | 12v | MR11 Led Lamp8587

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 115mm
Aluminum base for placement in the ground with 115mm height5273


