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Εντοιχιζόμενο φωτιστικό LED για πισίνες/spa, ULSD-4R / LLSD-4R
Recessed LED pool/spa light, ULSD-4R / LLSD-4R

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Χαρακτηριστικά:
• Υλικό: 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 m καλώδιο H07RN-F, μεγέθους 2x1,5 mm2.
• Πάχος προσώπου: 16 mm.
• Διαστάσεις: Ø 163 x 124 mm.
• Υποβρύχια εγκατάσταση.
• Θέση εγκατάστασης: τοιχία.
• Τύπος πισίνας: σκυροδέματος/liner.
• Προστασία UV & ανθεκτικότητα στα χημικά.

Specifications:
• Material: white ABS plastic.
• 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 m of H07RN-F, cable size 2x1,5 mm2.
• Faceplate thickness: 16 mm.
• Dimensions: Ø 163 x 124 mm.
• Underwater installation.
• Installation position: wall.
• Type of pool: concrete/liner.
• UV protection & chemical resistance.
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Φωτιστικό πισίνας ή spa από λευκό ABS πλαστικό, εξοπλισμένο με λάμπα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W που διατίθεται 
σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς με δυνατότηα εναλλαγής μέσα από 14 προγράμματα 
φωτισμού. Η λάμπα led δεν επιτρέπει τη διείσδυση νερού στο εσωτερικό της ενώ δίνεται η δυνατότητα χρήσης 
dimmer για αυξομείωση στην ένταση του φωτισμού σε χρώματα daylight white και warm white. Το φωτιστικό 
παρέχεται με φωλιά εντοιχισμού, έχει διάμετρο 163 mm και εγκαθίσταται υποβρύχια, στα τοιχία του υδάτινου 
περιβάλλοντος για το οποίο προορίζεται ενώ διαθέτει προστασία από τις ακτίνες UV. Να σημειωθεί πως το μοντέλο 
ULSD-4R προβλέπεται για κατασκευές σκυροδέματος ενώ το μοντέλο LLSD-4R είναι διαθέσιμο με εξαρτήματα liner 
για εγκατάσταση σε liner πισίνες και spa.

White ABS plastic underwater pool or spa light with a resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W in daylight 
white, warm white, blue or RGB colour, available in 14 illumination programme modes. The LED bulb 
prevents water from infiltrating the light and allows for the the use of a dimmer for daylight white and 
warm white colour. The light has UV protection, comes with its own wall niche, has a diameter of 163 mm, 
and is available for underwater wall installation. It should be noted that the ULSD-4R model is provided for 
concrete structures, while the LLSD-4R model is also available with liner accessories for installation in liner 
pools and spas.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical data

Μονόχρωμο
Monochrome

Πολύχρωμο
Multicolour

Mοντέλο (πισίνες/spa σκυροδέματος)
Model (concrete pools/spa) ULSD-4R16-PFWW ULSD-4R16-PFDW ULSD-4R16-PFB ULSD-4R24-PFM

Mοντέλο (liner πισίνες/spa)
Model (liner pools/spa) LLSD-4R16-PFWW LLSD-4R16-PFDW LLSD-4R16-PFB LLSD-4R24-PFM

Χρώμα
Colour

  
Warm White

 
Daylight White

 
Blue

  
RGB

Αριθμός led
No. of leds 16 16 16 24

Kelvin 3300 K 5000 K - -

Lumen 540 lm 600 lm 165 lm 400 lm

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

Ισχύς κατανάλωσης
Power consumption 6 W 6 W 8 W 10 W

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

Τύπος/διάμετρος λάμπας 
Bulb type/diameter 

Λάμπα ρητίνης / 50 mm
Resin filled / 50 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 m - 2x1,5 mm2 2 m - 2x1,5 mm2 2 m - 2x1,5 mm2 2 m - 2x1,5 mm2

Εγκατάσταση
Installation

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

Tιμή (€) 
Price (€) 

Πισίνες/spa σκυροδέματος
concrete pools/spa 176,00 176,00 206,00 206,00

liner πισίνες/spa
liner pools/spa 182,00 182,00 212,00 212,00

Πισίνες 
σκυροδέματος 

Concrete pools

Liner πισίνες
Liner pools

Παρέχεται καλώδιο
Cable included

Αδιάβροχο
Waterproof

Μεταβαλλόμενος 
φωτισμός

Multicolour

EXTRAS

Φωτισμός πισίνας και εξοπλισμός
Pool lighting and equipment

Μετατρέψτε το πλαστικό φωτιστικό σας σε φωτιστικό 
με ανοξείδωτο φινίρισμα προσθέτοντας μια 
ανοξείδωτη πρόσοψη (FRF-S04). (βλέπε σελ. 176).

Add a stainless steel front face (FRF-S04) to turn 
your plastic light to a light with s.s. finish!  
(See page 176).

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). 


