
Mini Faros Led 6.1
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 Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 από σώμα και στεφάνι αλουμινίου
 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
 CRI>80 | 3SDCM
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI90 & CRI98
 διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμό και σε 2200K-3500K-5000K-6500K
 με φακό δέσμης 15°-25°-40°-60°
 κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με ελλειπτικούς φακούς
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
 με στιπιοθλίπτη PG9 IP68
 ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

 λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό
 τύπου constant voltage για παράλληλη σύνδεση
 on/o� ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt



 

προσφέρεται και με ανοξείδωτο στεφάνι INOX*

 Waterproof ground buried luminaire

 with 1 power led smd technology with lens
 CRI80 | 3SDCM | as standard
 upon request available with CRI90 & CRI98
 in CCT 2700K-3000K-4000K
 upon request available in 2200K-3500K-5000K-6500K
 with lens 15°-25°-40°-60°
 upon request available with asymmetric and elliptical lenses
 with tempered glass transparent
 or mat/opal upon request
 with cable gland PG9 IP68
 with silicon gasket
 available with aluminum base for the ground

 works with remote led driver of constant voltage type
 suitable for parallel connection
 on/o�, dimmable phase cut/Dali/1-10volt




 

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:

the IP67 or IP68 rating.

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

* 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,

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin

24V DC version

30421 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150 -160 -170  LUMEN   

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

 input voltage 24V DC

τάση τροφοδοσίας 24V DC

CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux                                                                                      

Cover diameter 55 mm

Cover diameter 65 mm

655

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

30422 2.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150 -160 -170  LUMEN   


