
DADOS TÉCNICOSDASAR® 270
Luminária de embutir no piso LED Outdoor, 3000K, re-
dondo, radiação assimétrica, IP67

Se quiser usar luminárias de montagem de embutir no pi-
so em espaços abertos ou para iluminar o seu lago, deve
prestar atenção à classe de proteção IP 65/IP 67. A DAS-
AR® 270 possui a classe de proteção necessária e,
portanto, está protegida contra a entrada de pó, mas tam-
bém contra a entrada de água (mesmo com imersão oca-
sional). A luminária de embutir no piso é redonda e tem
uma distribuição de luz assimétrica. A DASAR® 270 usa
um LED Premium. O que proporciona uma luz particular-
mente amigável para a sua área ao ar livre. Damos suporte
aos nossos produtos. A SLV é um parceiro de iluminação
forte há mais de 40 anos e oferece uma garantia de 5
anos.

Ref. n.º: 1002893

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

700mA

Altura 20.3 cm

Diâmetro 27 cm

Diâmetro de montagem 25 cm

Profundidade de montagem 19.9 cm

Peso líquido 5.275 kg

Peso bruto 6.195 kg

IP Code IP 65 / IP 67

Classe de proteção I

Classe de resistência ao impacto IK08

Resistência ao impacto 5 Joule

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Chão

Número de cabos 60

Potência 30 W

Lúmen 2000 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Cor preto

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50
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Vida útil 50000 h

temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 35 °C

Carga mecânica 2 t

Página BIG WHITE 719

Fonte de luz
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