DASAR? 270
zunanja LED talna vgradna svetilka, 4000K, okrogla,
IP67, simetrično oddajanje svetlobe
Iščete talne vgradne svetilke za površine na prostem ali
svetilke za ribnik na vrtu? Potem je najbolje, da se odločite
za naše DASAR? 270. Te so zaščitene pred prahom in
vdorom vode (tudi pri občasni potopitvi). S svojim razredom zaščite IP 65 / IP 67 vam zagotavljamo izvrstno osvetlitev z višjo kakovostjo svetilke. Posebej prijazno svetlobo
za zunanje območje vam zagotavlja fiksno nameščena
Premium LED v talni vgradni svetilki DASAR? 270. Seveda
je glava svetilke nagibna. DASAR? 270 je del naše linije
SLV in je bila razvita z vso našo srčnostjo. Naši izdelki povezujejo v sebi odkrite cene in originalen dizajn - in vse to,
da bo vaš projekt osvetljevanja izvrsten!

TEHNIČNI PODATKI
Št. art.:

1002898

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz mA/V

Sekundarni tok/Sekundarna napetost

700 mA/V

Navpično območje nagibanja

30 °

Višina

20.3 cm

Premer

27.0 cm

Premer vgradnje

25.0 cm

Globina vgradnje

19.9 cm

Neto teža

5.774 kg

Bruto teža

6.546 kg

IP koda

IP 65 / IP 67

Zaščitni razred

I

Kategorija odpornosti proti udarcem

IK08

Odpornost proti udaru

5 Joule

Montaža

Vgradnja

Podrobnosti montaže

Dno

Število ožičenj

60

El. moč

30.0 W

Lumni

2600 lm

Barvna temperatura

4000 Kelvin

Kot sevanja

38 °

Barva

črna

SLV d.o.o. ?Barjanska cesta 50 ?1000 Ljubljana ?T +386 1 2009 730 ?F +386 1 2009 733 ?E info@slv.si
Zadnja posodobitev 2020-09-11 13:29:04 | Tehnične spremembe pridržane

slv.com | 1/2

Dodatki
1002899

Z razpršilnikom Grill za DASAR® 270 ,
zunanje LED vgradne talne svetilke s
simetrinim oddajanjem svetlobe

CRI

>80

Razporeditev v kategorije

3

LXXBXX podatki

70/50

Življenjska doba

50000 h

minimalna temperatura okolja

-20 °C

maksimalna temperatura okolja

30 °C

Mehanska obremenitev

2t

BIG WHITE Stran

733

Opombe
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