Rosy
Pochozí LED svítidlo
zapuštěné do země

Svítidlo Rosy osvětluje
vaši cestu jemným stálým
světlem, komunikuje
s ostatními svítidly
• Silně rozptýlené rovnoměrné osvětlení snižuje
vnímané oslnění

66/67

Stupeň ochrany Odolnost vůči
IP66 a IP67
nárazům IK09
pro venkovní
aplikace

• Kompatibilní s kabelovým systémem THORNeco
• Včetně adaptéru s vodiči pro venkovní prostředí
• Nízká celková výška redukuje potřebný prostor
a hloubku pro montáž
• Velká odolnost vůči korozi (C4) a ochrana proti
vniknutí vody
• Vhodné k montáži do betonu/zeminy/dřeva

Připojovací
kabel
s integrovanou
vodotěsnou
ucpávkou

Kompatibilní
s kabelovým
systémem
THORNeco

Ideální pro:

Chodníky

Zahrady

Jmenovitá
životnost
50 000 hodin

Ø130

104

Pokyny pro objednání
Kompletní výklopná svítidla

Hm (kg)

Kód SAP

ROSY, ZÁPUSTNÉ SVÍTIDLO, IP67, 350 830

0,95

96633582

Specifikace

Příslušenství
SNÍMAČ ECO PIR

0,36

96633592

– 350 lm (6 W)

– Třída ochrany I

SNÍMAČ ECO PC

0,36

96634061

– 3000 K

– IP66 a IP67

– Životnost: Jmenovitá
životnost 50 000 hodin
(při L80, Ta 25 °C)

– IK09

Informace o světelném
zdroji

– Barevné podání 80

– Provozní teplota prostředí:
-20 až +50 °C

Instalace/Montáž

Materiál/
Povrchová úprava

– Vhodné k montáži do betonu/
zeminy/dřeva

Tělo: nerez ocel AISI 316, litý
hliník

– Pevně zapojený napájecí
kabel a adaptér s vodiči pro
venkovní prostředí (1,5 mm²)
– Připojovací kabel H07RN-F
– Odolnost vůči soli podle třídy
korozivzdornosti C4

Kompatibilní kabelový systém THORNeco

NAPÁJECÍ ADAPTÉR – 96633588
Připojuje svítidla kabelového
systému THORNeco k napájení
(jedna strana: konektor Conny,
druhá strana: zásuvka)

Šrouby: vnitřní šestihran, nerez
ocel AISI 316 s ochrannou
vrstvou GEOMET® 500
Přední kryt: temperované
matné sklo
Objímka: polykarbonát (PC)

EXTERNÍ INTEGRÁTOR
96633589
Připojuje svítidla ostatních
dodavatelů ke kabelovému
systému THORNeco (jedna
strana: zástrčka, druhá
strana: konektor Conny)

PRODLUŽOVACÍ KABEL
1 m – 96633584
2 m – 96633585

5 m – 96633586
10 m – 96633587

Se zástrčkou/zásuvkou o různých
délkách (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

KONEKTOR CONNY IP68
96632722

KONEKTOR VE TVARU T – 96633590
Prodlužovací (1 zástrčka,
2 zásuvky)

MULTIKONEKTOR – 96633591
Prodlužovací (1 zástrčka,
6 zásuvek včetně ochranných
krytek)

Záruka 5 let
www.thorneco.com

