
DADOS TÉCNICOSFLATT
luminária de montagem à superfície na parede LED
Outdoor, 3000K, IP65, antracite

Gostava de ter uma luminária de parede que pudesse ser
facilmente montada? Isso significa, pelo menos, uma clas-
se de proteção IP 65 e, portanto, à prova de pó, mas tam-
bém protegida dos jatos de água de várias direções. A
nossa FLATT WL tem IP 65 e é, por exemplo, fantástica
para iluminar uma superfície, um caminho ou até mesmo o
terraço. Procura uma luz de boa qualidade para a sua
área ao ar livre? Receberá isso através do LED Premium
instalado permanentemente da luminária de apoio FLATT
POLE 65. A propósito, a FLATT POLE 65 como parte da
família SLV oferece ainda mais vantagens. Afinal, temos
um enorme sucesso com os nossos conceitos de ilumina-
ção há 40 anos e estamos constantemente a elevar o nível
connosco e com os nossos produtos.

Ref. n.º: 1002952

Tensão nominal primária 100-240V ~50/60Hz mA/V

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

300mA

Largura 18 cm

Altura 23 cm

Profundidade 7 cm

Peso líquido 2.004 kg

Peso bruto 2.266 kg

IP Code IP 65

Classe de proteção I

Classe de resistência ao impacto IK03

Resistência ao impacto 0,35 Joule

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Parede

Potência 13 W

Lúmen 500 / 530 lm

Temperatura de cor da luz 3000/4000 Kelvin

Cor antracite

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 54000 h

Temperatura ambiente 40 °C
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temperatura ambiente mínima -25 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Página BIG WHITE 640

Fonte de luz

916366
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