
Mini Faros SQ Brass Led Ground

www.mpillumination.com
ΣΤ

ΕΓ
ΑΝ

Α 
ΦΩ

ΤΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α 

ΧΩ
ΝΕ

ΥΤ
Α 

ΕΔ
ΑΦ

ΟΥ
Σ  

|  W
AT

ER
PR

OO
F G

RO
UN

D 
BU

RI
ED

 LU
M

IN
AI

RE
S

 Φωτιστικό χωνευτό εδάφους
 στεγανό με βαθμό προστασίας IP67
 κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 και εσωτερικούς χώρους
 σώμα από χυτό ορείχαλκο
 στεφάνι από χυτό ορείχαλκο
 σταθερό
 με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 8mm διάφανο 
 ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας 
 με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 με βίδες inox
 και στιπιοθλίπτη ορειχάλκινο PG7 IP68
 με ενσωματωμένο 1 high power led τεχνολογίας SMD
 CRI>80 |  3 SDCM
 κατόπιν παραγγελίας CRI>90 
 σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
 με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό



 τύπου constant current για σύνδεση εν σειρά

 συνοδεύεται από βάση εδάφους αλουμινίου
 ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα

 Ground buried waterproof led luminaire
 with IP67 protection
 suitable for outdoors and indoors use
 body made from Brass


 with tempered glass transparent as standard
 or mat/opal upon request 
 with 8mm thickness
 with silicon gaskets and inox screws
 and brass nickel plated cable gland PG7 IP68
 with incorporated 1 High power led SMD
 CRI>80 |  3 SDCM as standard
 upon request available with CRI>90 
 in 2700-3000-4000 Kelvin
 upon request in 3500-5000-6500 Kelvin

 available with 15°-25°-40°-60°
 works with remote led driver of constant current type
 suitable for in series connection


 with aluminum ground base for ground installation
 painted with polyester powder

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
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Είσοδος Καλωδίων
Input of cables

Είσοδος Καλωδίων
Input of cables

Βάση χυτή αλουμινίου για τοποθέτηση
στο έδαφος, ύψους 80mm
Die cast aluminum round base for placement
in the ground, with 80mm height
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24V DC version

30425 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
CRI 80 | Led source power & Average Luminaire Flux                                                                                      

 input voltage 24V DC

τάση τροφοδοσίας 24V DC


