
DADOS TÉCNICOSFLATT SENSOR
luminária saliente para a parede LED exterior, 3000 K,
IP65, antracite/castanho

Gostaria de uma luminária de parede que possa ser facil-
mente montada sem esforço? Esta deve ter pelo menos
classe de proteção IP 65 e, portanto, ser à prova de pó,
mas também ter proteção contra jatos de água de várias
direções. A nossa FLATT PWL 65 possui IP 65 e é ótima
para iluminação duma área, um caminho ou até mesmo o
terraço. Com o detetor de movimento integrado, a luminá-
ria contribui de forma divertida para uma iluminação segu-
ra. Está à procura de uma ótima iluminação para o seu ex-
terior? Obtém isso com o LED premium integrado da lu-
minária de pé FLATT POLE 65. A propósito, a FLATT PO-
LE 65, como parte da família SLV, oferece ainda mais van-
tagens. Porque temos tido sucesso com os nossos con-
ceitos de iluminação há 40 anos e estamos constante-
mente a elevar o padrão para nós para e os nossos pro-
dutos.

Ref. n.º: 1002955

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

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

300mA

Largura 18 cm

Altura 23 cm

Profundidade 8 cm

Peso líquido 2.053 kg

Peso bruto 2.326 kg

IP Code IP 54

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 / 550 lm

Temperatura de cor da luz 3000/4000 Kelvin

Cor castanho

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
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Fonte de luz
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