
Mary

Flexibil și dinamic, corpul de 
iluminat Mary este proiectat 
să comunice 

• Reflector pentru un fascicul luminos puternic și bine 
definit

• Produs complet cu accesoriu de montaj în pământ 
(ground spike)

• Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco 

• Adaptor cu porturi deschise inclus

• Rezistență ridicată la coroziune (C4) și protecție la 
infiltrațiile de apă

Proiector pentru grădină cu  
LED cu accesoriu de montaj  
în pământ (ground spike)

Ideal pentru ...

Rezistență 
nominală la 
impact IK08

Compatibil 
cu sistemul 
de cabluri 
THORNeco

Etanșat IP66 
pentru aplicații 
exterioare

Cablu de 
conectare 
cu etanșare 
integrată

Fațadele clădirilor Grădini

Durată de viață 
de 50 000 de ore
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Ø95

160

Informaţii despre  
sursa de lumină

 – 500 lm (8 W), 62 lm/W

 – 3000 K

 –  Durată de viață: durată de viață 
estimată de 50 000 de ore  
(@L80, Ta 25 °C)

 – CRI 80

Material/FinisajInstalare/Montaj
Corp: aluminiu turnat (RAL 9005)

Șuruburi: oțel inoxidabil AISI 316 
cu înveliș GEOMET® 500

Protecția frontală: sticlă 
transparentă

 – Conector de împământare inclus

 –  Precablat cu cablu de alimentare 
și adaptor cu porturi deschise 
(1,5 mm²)

 –  Cablu de conectare H07RN-F

 –  Rezistent la sare conform clasei 
de coroziune C4

Ghid comandă

Specificaţii

Compatibil cu sistemul de cabluri THORNeco

 – Clasa I de izolare electrică

 – IP66

 –  IK08 

 –  Temperatura ambientală de 
funcționare: -20 până la +50 °C

Distribuție luminoasă

Mary 500 lm

cd/klm ULOR: 100 % 
DLOR: 0 %  
LOR: 100 %

62 lm/W

Descriere Cod SAP

SPOT DE GRĂDINĂ MARY IP65 500, 830 96633583

Accesorii

SENZOR ECO PIR 96633592

SENZOR ECO PC 96634061
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Pentru prelungire (1 tată, 
6 mamă, inclusiv capace de 
protecție)

CONECTOR MULTIPLU – 
96633591

 CABLU PRELUNGITOR

CONECTOR CONNY IP68 –   
 96632722

ADAPTOR DE ALIMENTARE – 
96633588

CONECTOR EXTERN – 
96633589

1 m – 96633584
2 m – 96633585

5 m – 96633586
10 m – 96633587

Conectează corpurile de 
iluminat ale altor furnizori la 
sistemul de cablu THORNeco 
(la un capăt: tată, la celălalt 
capăt: conector Conny)

Conectează corpurile de 
iluminat ale sistemului de 
cabluri THORNeco la prize 
(la un capăt: conector Conny, 
la celălalt capăt: mamă)

Cu conector mamă/tată de diferite lungimi 
(1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

CONECTOR T – 96633590
Pentru prelungire (1 tată,  
2 mamă)

www.thorneco.com

Cinci ani garanţie


