
DADOS TÉCNICOSENOLA ROUND L
Luminária de montagem à superfície no teto LED Out-
door antracite CCT 3000/4000K

As luminárias puristas da série ENOLA SQUARE e ROUND
consistem numa construção cilíndrica e/ou retangular em
alumínio e estão equipadas com LEDs de alto desempen-
ho. Por meio de um comutador CCT integrado, a cor da
luz pode ser alterada durante a instalação entre 3000K e
4000K. A ligação elétrica da luminária é feita diretamente à
tensão de rede de 230V através da unidade de alimenta-
ção LED incorporada. Para poder abranger a maior varie-
dade possível de aplicações, estão disponíveis em taman-
hos diferentes uma e duas luminárias de parede do tipo
chama, bem como luminárias de teto na forma redonda e
angular. Esta luminária contém lâmpadas LED integradas.

Ref. n.º: 1003442

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

Corrente secundária/Tensão secun-
dária

900mA

Altura 22.3 cm

Diâmetro 14 cm

Peso líquido 1.708 kg

Peso bruto 2.089 kg

IP Code IP 65

Classe de proteção I

Classe de resistência ao impacto IK06

Resistência ao impacto 0,2 Joule

Montagem Montagem à superfície

Pormenores da montagem Teto,Teto com acessórios

Número de cabos 10

Potência 36 W

Lúmen 3200 / 3500 lm

Temperatura de cor da luz 3000/4000 Kelvin

Ângulo de feixe 38 °

Cor antracite

CRI 90

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h
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temperatura ambiente mínima -20 °C

temperatura ambiente máxima 40 °C

Página BIG WHITE 671

Fonte de luz

916421

Acessórios
1003479 Conjunto de espaçadores

, para luminária de teto
ENOLA SQUARE OUT e
ROUND OUT antracite

1005263
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