FITU
viseča svetilka, A60, okrogla, vinsko rdeča, 2,5m kabel
z odprtim koncem, maks. 60W
FITU visečo svetilko z nastavljivo dolžino lahko kombinirate
z našimi stropnimi rozetami FITU v različnih barvah. Svetilka se uporablja z žarnicami z okovom E27. Primerna je za
LED in energijsko varčne žarnice. Dolžina kabla za visečo
svetilko z nastavljivo dolžino znaša 250 cm, pri montaži jo
lahko skrajšate. Svetilka je primerna za neposredno priključitev na omrežje z napetostjo 230 V.

TEHNIČNI PODATKI
Št. art.:

132658

Okov

E27

Število okovov

1

Priložene žarnice

0

Primarna nazivna napetost

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

Dolžina nihala

250.0 cm

Višina

9.1 cm

Premer

4.4 cm

Neto teža

0.248 kg

Bruto teža

0.282 kg

IP koda

IP 20

Zaščitni razred

II

Montaža

Nadgradnja

Podrobnosti montaže

Strop z dodatki

El. moč

60.0 W

Barva

rdeča

maksimalna temperatura okolja

30 °C
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Priporočilo za žarnico
1001035

E27 LED G95 , žarnica, 330°, 2700K,
806lm, zatemnitev

1002126

LED žarnica , A60, E27, 2200-2700K,
280°, 7W

Dodatki
1001542

ADAPTER ZA V I S E E SVETILKE , visokonapetostno tokovno tirnico trifazno,
prometno bela, vklj. oprema za montažo

143120

ADAPTER ZA v i s e o SVETILKO , za
visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, r n , vklj. objemko za kabel in navojni prikljuek

143121

ADAPTER ZA v i s e o SVETILKO , za
visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, bel, vklj. objemko za kabel in navojni prikljuek

143124

ADAPTER ZA v i s e o SVETILKO , za
visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, srebrno siv, vklj. objemko za kabel
in navojni prikljuek

145990

ADAPTER ZA v i s e e SVETILKE , visokonapetostno tokovno tirnico trifazno,
r n , vklj. oprema za montažo

145994

ADAPTER ZA v i s e e SVETILKE , za
visokonapetostno tokovno tirnico trifazno, siv, vklj. oprema za montažo

Opombe
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