Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories
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Small bronze chrome plated underwater pool or spa light, with elegant design and glossy finish.
It has a
56
12V-35W or 50W halogen bulb for white colour light distribution, while its size (faceplate: Ø99 mm) makes
it versatile and suitable for numerous applications. It can be installed as a main source of light in small
swimming pools or spas, or as an attractive illumination unit on pool stairs. Manufactured in 2” male thread
for screw mounting installation or in 63 mm for push mounting installation. For installations on polyester
n32
pools the light fixture is supplied with a 2" male thread and a plastic nut.
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Μικρό μπρούντζινο επιχρωμιωμένο φωτιστικό πισίνας ή spa, με κομψό σχεδιασμό και glossy φινίρισμα. Διαθέτει
λαμπτήρα αλογόνου 12V-35W ή 50W με δυνατότητα διάχυσης λευκού φωτός και διακρίνεται για το ιδανικό μέγεθός
του (πρόσοψη Ø99 mm) που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών. Σε πισίνες μικρών διαστάσεων ή spa
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος φωτισμός ενώ σε μεγαλύτερων διαστάσεων πισίνες αποτελεί ιδανική
Ø99 επιλογή
για συμπληρωματικό φωτισμό ή τοποθέτηση στα σκαλοπάτια, προσδίδοντας ένα εντυπωσιακά φωτεινόØ64
αποτέλεσμα.
Ø40
Κατασκευάζεται με σύνδεση 2" για βιδωτή ή 63 mm για κουμπωτή τοποθέτηση ενώ σε περίπτωση
χρήσης σε
πολυεστερική πισίνα, παρέχεται με σπείρωμα 2" και πλαστικό παξιμάδι.
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Εντοιχιζόμενο φωτιστικό ΑΛΟΓΟΝΟΥ για πισίνες/spa, ULS-1
Recessed HALOGEN pool/spa light, ULS-1
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Χαρακτηριστικά:

•
•
•
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Υλικό: επιχρωμιωμένος μπρούντζος.
Φινίρισμα: glossy.
Βαθμός προστασίας: IP68.
Σύνδεση: 63 mm (κουμπωτό) ή 2" αρσενικό
σπείρωμα (βιδωτό).
Χρώμα φωτισμού: λευκό.
1,65 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm2.
Πάχος προσώπου: 20 mm.
Διαστάσεις: Ø 99 x 78 mm.
Υποβρύχια εγκατάσταση.
Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/πολυεστερική.

Specifications:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material: bronze chrome plated.
Finish: glossy.
IP rating: IP68.
Connection: 63 mm (push mounting) or
2" male thread (screw mounting).
Light colour: white.
1,65 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm2.
Faceplate thickness: 20 mm.
Dimensions: Ø 99 x 78 mm.
Underwater installation.
Installation position: wall.
Type of pool: concrete/polyester.
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Παρέχεται καλώδιο
Cable included

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical data

Αδιάβροχο
Waterproof

Πισίνες
σκυροδέματος
Concrete pools

Μονόχρωμο
Monochrome

Mοντέλο (2” βιδωτό)
Model (2” male thread)

ULS-1H35-02WW

ULS-1H50-02WW

Mοντέλο (63 mm κουμπωτό)
Model (63 mm push mounting)

ULS-1H35-63WW

ULS-1H50-63WW

Χρώμα
Colour

White

White

Kelvin

3000 K

3000 K

Lumen

1500 lm

2000 lm

Ισχύς
Power

35 W

50 W

Τάση
Voltage

12V-DC, 50/60Hz

12V-DC, 50/60Hz

Τύπος λάμπας
Bulb type

MR16, αλογόνου
MR16, halogen

MR16, αλογόνου
MR16, halogen

Γωνία ακτινοβολίας
Radiation angle

36°

36°

Καλώδιο H07RN-F
Cable H07RN-F

1,65 m - 2x1 mm2

1,65 m - 2x1 mm2
Πισίνες/spa σκυροδέματος
Concrete pools/spas

Εγκατάσταση
Installation
EXTRAS

1.

Πολυεστερικές
πισίνες
Polyester pools

Tιμή (€)
Price (€)

2.

124,32

124,32

Εξαρτήματα τοποθέτησης
Mounting accessories
1. WC-350 + CCT-063.
2. PP-35063 + CCT-063.

Εγκατάσταση σε πολυεστερικές πισίνες: Το φωτιστικό

(p. 174-175)

with a 2" male thread and a plastic nut.

παρέχεται με 2" αρσενικό σπείρωμα & πλαστικό παξιμάδι.
Installation on polyester pools: The fixture is supplied
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