
DADOS TÉCNICOSKAMUELA
luminária de embutir no teto de proteção contra incên-
dio, LED, 3000K, branco, 38°, regulável, IP65

A luminária de embutir LED KAMUEL ECO está equipada
com um LED Premium integrado. A luminária de embutir
fabricada em alumínio e plástico está equipada com um
LED em tonalidade de branco quente. A série de ilumina-
ção de embutir refratária é resistente a incêndio durante
pelo menos 90 minutos. Para operar a luminária de embu-
tir, está integrada uma unidade de corrente contínua regu-
lável adequada e é, portanto, adequado para a ligação di-
reta a 230 volts. Esta luminária contém lâmpadas LED in-
tegradas e pode ser selecionada em diferentes cores da
caixa.

Ref. n.º: 1001016

Tensão nominal primária 220-240V ~50Hz mA/V

Altura 7.1 cm

Diâmetro 8.8 cm

Diâmetro de montagem 7 cm

Profundidade de montagem 7.1 cm

Peso líquido 0.257 kg

Peso bruto 0.306 kg

IP Code IP 65

Classe de proteção II

Classe de resistência ao impacto IK02

Resistência ao impacto 0,2 Joule

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Ângulo de fases,Ângulos de fases

Potência 6 W

Lúmen 500 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 38 °

Cor branco

CRI 84
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Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 25000 h

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Página BIG WHITE 710

Fonte de luz

916388
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