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Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-11/ LLSD-11
Recessed LED pool/spa light, ULSD-11/ LLSD-11

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Χαρακτηριστικά:
• Υλικό: πρόσωπο από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) και 

σώμα από λευκό ABS πλαστικό.
• Βαθμός προστασίας: IP68 έως 1 m βάθος.
• Εγκατάσταση: σε φωλιά εντοιχισμού.
• Χρώμα φωτισμού: daylight white, warm white, μπλε ή RGB.
• Δυνατότητα χρήσης dimmer στον warm white και daylight 

white φωτισμό.
• 14 προγράμματα φωτισμού.
• 2,5 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1 mm2.
• Πάχος προσώπου: 10 mm.
• Διαστάσεις: Ø 170 x 117 mm.
• Υποβρύχια εγκατάσταση.
• Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
• Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
• Ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:
• Material: stainless steel (AISI-316) faceplate & white 

ABS plastic body.
• IP rating: IP68 up to a depth of 1 m.
• Installation: wall niche.
• Light colour: daylight white, warm white, blue, or RGB.
• Dimming ability for warm white and daylight white 

illumination.
• 14 illumination programme modes.
• 2,5 m of H07RN-F, cable size 2x1 mm2.
• Faceplate thickness: 10 mm.
• Dimensions: Ø 170 x 117 mm.
• Underwater installation.
• Installation position: wall.
• Type of pool: concrete/liner.
• Chemical resistance.
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Ρόκας Παναγιώτης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Αισχύλου 53, Ελευσίνα
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P.ROKAS

ULSD-11 A228/08/20191

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ/SPA INOX, ΡΗΤΙΝΗΣ, 64
LED DAYLIGHT, 2600 lm, 30 w-1

Φωτιστικό πισίνας ή spa, ιδανικό για υποβρύχια εγκατάσταση σε πισίνες ή spa σκυροδέματος ή liner, με σύνθετη μορφή 
από πλαστικό ΑBS σώμα και πρόσοψη από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI-316) που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στα χημικά. 
Είναι εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 30W, 25W ή 45W που εμποδίζει τη διείσδυση του νερού στο εσωτερικό της και 
διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότητα εναλλαγής πολλαπλών προγραμμά-
των φωτισμού. Χαρακτηρίζεται για τον ιδιαίτερα κομψό και σύγχρονο σχεδιασμό του ενώ συμβάλλει στη δημιουργία μιας 
ζεστής ατμόσφαιρας στο υδάτινο περιβάλλον που θα τοποθετηθεί. Να σημειωθεί πως το φωτιστικό παρέχεται με φωλιά 
εντοιχισμού, 1 m εύκαμπτο σωλήνα, 2,5 m καλώδιο και η πρόσοψή του είναι 10 mm ενώ η ολική του διάμετρος είναι  
170 mm. Μπορεί να τοποθετηθεί στα τοιχία της πισίνας ή του spa και η δυνατότητα χρήσης dimmer σε daylight white και 
warm white αποχρώσεις υποστηρίζει την αυξομείωση της έντασης του φωτισμού για κάθε περίπτωση.

Underwater pool or spa light, ideal for concrete/liner pools. It is a composite light of ABS plastic body and 
stainless steel (AISI-316) faceplate that make it particularly chemical resistant. Equipped with a resin filled 
LED bulb of 30W, 25W or 45W that prevents water from infiltrating the light, it is available in daylight white, 
warm white, blue, or RGB colour with a selection among multiple illumination programme modes. Elegant 
and contemporary design that contributes to the establishment of a cozy atmosphere. It comes with a wall 

niche, 1 m flexible hose and a 2,5 m cable. The light is 170 mm in diameter and has a face-
plate thickness of 10 mm. Suitable for wall installation. Allows you to control the 

brightness with the use of a dimmer for daylight white and warm white colour.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical data

Μονόχρωμο
Monochrome

Πολύχρωμο
Multicolour

Mοντέλο (πισίνες/spa σκυροδέματος)
Model (concrete pools/spa) ULSD-11R64-PMWW ULSD-11R64-PMDW ULSD-11R64-PMB ULSD-11R48-PMM

Mοντέλο (liner πισίνες/spa)
Model (liner pools/spa) LLSD-11R64-PMWW LLSD-11R64-PMDW LLSD-11R64-PMB LLSD-11R48-PMM

Χρώμα 
Colour

  
Warm White

 
Daylight White

 
Blue

 
RGB

Αριθμός led  
No. of leds 64 64 64 48

Kelvin 3300 K 5000 K - -

Lumen 2350 lm 2600 lm 470 lm 1700 lm

Μήκος κύματος μπλε led  
Blue led wavelength - - 462 nm -

Ισχύς κατανάλωσης
Power consumption 30 W 30 W 25 W 45 W

Τάση
Voltage 12V-AC, 50Hz 12V-AC, 50Hz 12V-AC, 50Hz 12V-AC, 50Hz

Τύπος/διάμετρος λάμπας
Bulb type/diameter

Λάμπα ρητίνης / 100 mm
Resin filled / 100 mm

Γωνία ακτινοβολίας
Radiation angle 116° 116° 116° 116°

Διάρκεια ζωής
Lifespan > 50.000 hrs > 50.000 hrs > 50.000 hrs > 50.000 hrs

Θερμοκρασία λειτουργίας
Operating temperature

έως +40°C 
up to +40°C

έως +40°C 
up to +40°C

έως +40°C 
up to +40°C

έως +40°C 
up to +40°C

Καλώδιο H07RN-F
Cable H07RN-F 2,5 m - 2x1 mm2 2,5 m - 2x1 mm2 2,5 m - 2x1 mm2 2,5 m - 2x1 mm2

Εγκατάσταση
Installation

Πισίνες και spa σκυροδέματος/liner
Concrete/liner pools and spas

Tιμή (€)
Price (€)

Πισίνες/spa σκυροδέματος 
concrete pools/spa 184,00 184,00 234,00 234,00

liner πισίνες/spa
liner pools/spa 194,00 194,00 244,00 244,00

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Μεταβαλλόμενος 
φωτισμός

Multicolour

Πισίνες 
σκυροδέματος 

Concrete pools

Παρέχεται καλώδιο
Cable included

Αδιάβροχο
Waterproof

Liner πισίνες
Liner pools

EXTRAS

RCP-1500: Πίνακας ελέγχου με τηλεχειριστήριο για την εναλλαγή του προγράμματος 
φωτισμού σε φώτα RGB (βλέπε σελ. 173).

RCP-1500: Control panel with remote control for the exchanging of illumination 
mode in RGB lights (See page 173).


