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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność
i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Oprawa wbudowana w podłoże.
Czterostronny wylot światła przysłonięty od góry.
Oprawa orientacyjna lub jako reflektor, po której można jeździć pojazdami z oponami
pneumatycznymi. Opraw nie należy stosować na pasach ruchu kołowego, gdzie byłyby
narażone na obciążenia poziome na skutek gwałtownego hamowania, przyśpieszania i
zmiany kierunku jazdy.

Informacje o oprawie
Oprawa na wymienne źródło światła typu lampa LED o trzonku Gu10,
która zapewnia trwałość i optymalny rozsył światła,
przy zachowaniu stosunkowo małego zużycia energii.
Źródło światła należy dokupić oddzielnie.
Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan satynowany, stabilizowany UV.
Uszczelka silikonowa. Dławnica mosiężna niklowana.
Mocowanie oprawy: 3 otwory ø4,5mm, na średnicy ø100mm co 120°
do dołączonej puszki osadzonej zgodnie z załączoną instrukcją
lub odpowiednio przygotowanego otworu w drewnie (patrz instrukcja montażu).
Zaciski podłączeniowe: max 3x1mm²,
możliwość podłączenia oprawy w pętle max 3x1mm².
Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø6,5...7,5mm.
Maksymalne obciążenie oprawy 1000kg.
Lampa LED Gu10.
Wymiary pudełka [cm]: 15,6x15,6x19,4

Kolory standardowe
Czarny

Dane techniczne
Lampa LED Gu10 LED PAR16
Moc źródła światła max 6W
Strumień źródła światła ~ 375lm
EEI źródła światła
Możliwość zamówienia oprawy wraz z lampą LED Gu10
typu MASTER LED Philips ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D (ściemnialna).

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

46102506 Lampa LED Gu10.

Polecane źródła światła
Osram LED Parathom max 6W <=> 50W PAR16 Gu10
Philips Master LED max 6W<=>50W PAR16 Gu10

Części zamienne
06155010 Klosz.
08155000 Uszczelka.
915500121 Front oprawy.

Pliki do pobrania
Modele 3D i rysunki Instrukcja montażu

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL
1630BL0010 CZARNY 9005

http://s1.norlys.pl/files/Modele_Rysunki/1630_1508754429.zip
http://s1.norlys.pl/files/Instrukcje/1630_1523278797.pdf

