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CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux

30384

12.0W| 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1056- 1104 LUMEN

30385

14.0W| 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1235- 1290 LUMEN

30413

16.0W| 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1410- 1475 LUMEN

185mm

210mm

Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
με στεφάνι ανοξείδωτο/inox
από σώμα χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
με πλαστικό κουτί PVC για την τοποθέτηση του φωτιστικού
στο έδαφος
με δυνατότητα κίνησης οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°
με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
με 1-2 στιπιοθλίπτες PG13.5 IP68 για είσοδο-έξοδο καλωδίων
παροχής ρεύματος
με ενσωματωμένο 1 Cob Led
προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
σε 3000-4000 kelvin
κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και σε 2700-3500-5000 kelvin
CRI>80 as standard
με ειδικό φακό με δυνατότητα ρύθμισης της δέσμης (zoom lens)
από 20° έως 60°
λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off
κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και dimmable
phase cut/Dali/1-10v
Waterproof inground recessed led luminaire
with stainless steel/inox frame
from heavy duty die cast aluminum body
polyester powder coated
pvc box for the installation of the luminaire
with tempered stepped glass 10mm thick transparent
with 1 or 2 cable glands PG13.5 IP68 for input and output
of power supply cables
with inox screws and silicon gaskets
with tiltable movement
for beam adjustment ±355° horizontally and ±20° vertically
with incorporated 1 cob led source
adjusted on a high performance heatsink
for best thermal management of the led source
CRI>80| 3SDCM as standard
in 3000-4000 Kelvin
upon request, available in 2700-3500-5000 Kelvin
with high performance zoomable lens
with capability of beam angle adjustment
from 20° to 60° beam angle
works with build in led driver , on-off as standard
upon request available with dimmable led driver
phase cut/Dali/1-10v

185 mm

185 mm
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145 mm

210 mm
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 στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς
αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου Η07RN , άλλου είδους καλώδια
μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας ΙP67 ή ΙP68.
WARNING:
water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to
assure the lP67 or IP 68 rating.

5339

IP68 RATED MULTI-WAY CONNECTOR BOX
ΣΤEΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

internal useful dimensions 43mmX53.5mmX24mm
CABLE Ø14mm max
Ø14mm

MP

200mm

31

Stainless steel / INOX

Ø14mm

*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,
warm 2700 Kelvin

warm white 3000 Kelvin

neutral white 4000 Kelvin

Ø14mm

