Rosy
Doziemna oprawa
oświetleniowa LED
Nowość
Subtelna i delikatna Rosy
oświetli Twoją drogę, będąc
zawsze w kontakcie z innymi
• Silnie rozproszone jednolite światło i powierzchnia
redukująca olśnienie

66/67

Klasa ochrony
IP66 i IP67 do
zastosowań
zewnętrznych

Odporność na
uderzenia IK09

Kabel przyłączeniowy ze
zintegrowaną
blokadą wody

Kompatybilność
z systemem
przewodów
THORNeco

• Kompatybilność z systemem przewodów THORNeco
• Adapter do podłączenia przewodów w zestawie
• Niska wysokość całkowita zmniejsza wymaganą
przestrzeń i głębokość montażu
• Wysoka odporność na korozję (C4) i ochrona przed
wnikaniem wody
• Nadaje się do montażu w betonie/glebie/drewnie

Idealnie oświetla…

Ścieżki piesze

Ogrody

Trwałość
50 000 godz.

Ø130

104

Jak zamawiać
Opis

Waga (kg)

Kod SAP

ROSY, ZIEMNA, IP67 350 830

0,95

96633582

Akcesoria

Parametry świetlne

Specyfikacja

– 350 lm (6 W)

– I klasa ochronności

CZUJNIK PIR ECO

0,36

96633592

– 3000 K

– IP66 i IP67

CZUJNIK PIR PC

0,36

96634061

– Trwałość: znamionowa
trwałość 50 000 godzin
(przy L80, Ta 25 °C)

– IK09

– CRI 80

– Temperatura otoczenia:
od - 20 °C do + 50 °C

Instalacja/montaż

Materiał/wykończenie

– Nadaje się do montażu
w betonie/glebie/drewnie

Korpus: stal nierdzewna
AISI 316, odlew aluminiowy

– Wstępne okablowanie
z przewodem zasilającym
i adapterem do podłączenia
okablowania (1,5 mm²)

Śruby: z łbem sześciokątnym,
stal nierdzewna AISI 316
z powłoką GEOMET® 500

– Kabel przyłączeniowy
H07RN-F
– Odporność na sól zgodnie
z klasą korozyjności C4

Przednia osłona: hartowane
szkło matowe

Kompatybilny system przewodów THORNeco

ZŁĄCZE ZASILANIA
SIECIOWEGO – 96633588
Łączy oprawy oświetleniowe
w systemie przewodów
THORNeco z siecią
elektryczną (jedna strona:
złącze odłączane, przeciwna
strona: złącze żeńskie)

INTEGRATOR ZEWNĘTRZNY
– 96633589
Pozwala podłączyć oprawy
oświetleniowe innych
producentów do systemu
przewodów THORNeco
(jedna strona: złącze
męskie, przeciwna strona:
złącze odłączane)

Puszka: PC

PRZEWÓD
1 m – 96633584
2 m – 96633585

ZŁĄCZE IP68
– 96632722
5 m – 96633586
10 m – 96633587

Ze złączem męskim/żeńskim o różnych
długościach (1 m, 2 m, 5 m, 10 m)

ROZGAŁĘŹNIK – 96633590
Do rozszerzania
instalacji (złącza:
1 męskie, 2 żeńskie)

WIELOZŁĄCZE – 96633591
Do rozszerzania instalacji
(złącza: 1 męskie,
6 żeńskich; obejmuje
nasadki zabezpieczające)

www.thorneco.com

Pięcioletnia
gwarancja

