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Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting 

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-2R/-3R/-4R
Plastic LED fountain light, model ULFD-2R/-3R/-4R

Χαρακτηριστικά:

• Υλικό κατασκευής: μαύρο 
πολυαμίδιο.

• Βαθμός προστασίας: IP68.

• Χρώμα φωτισμού: daylight 
white, warm white, μπλε ή RGB.

• 1,65 m καλώδιο neoprene 
H07RN-F 2x1 mm2.

• Ντουί πορσελάνης. 

• Ανοξείδωτες βίδες.

• Υποβρύχια εγκατάσταση. 

Specifications:

• Material: black polyamide.

• Protection degree: IP68.

• Light color: daylight white, 
warm white, blue or RGB.

• 1,65 m of H07RN-F neoprene 
cable size 2x1 mm2.

• Porcelain socket.

• Stainless steel fasteners.

• Underwater installation. 

ULFD-4R

ULFD-3R

ULFD-2R

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού κατασκευασμένο από ιδιαίτερα ανθεκτικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Το 
συγκεκριμένο φωτιστικό είναι εξοπλισμένο με λαμπτήρα led ρητίνης 6W, 8W ή 10W, που αποτρέπει κάθε πιθανότητα 
διείσδυσης νερού σε αυτό και διατίθεται σε daylight white, warm white, μπλε ή RGB χρωματισμούς. Περιλαμβάνει 
ορειχάλκινο στυπιοθλίπτη καλωδίου και παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 1,65 m. Η ειδική στρογγυλή 
του βάση, επιτρέπει την ελεύθερη κλίση του σώματος και υποστηρίζει τη σταθερότητά του στο σημείο εγκατάστασης. 
Πρόκειται για φωτιστικά σώματα ύψους 117 mm, ιδανικά για εφαρμογή σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια 
αλλά και σε λίμνες με ήρεμα εφέ νερού. 

• Το ULFD-2R είναι πανομοιότυπου σχεδίου με ULFD-1R, σε μαύρου χρώματος πολυαμίδιο. 
• Το ULFD-3R διαθέτει πρόσωπο με στρογγυλή όψη. 
• Το ULFD-4R έχει μια μικρή καμπυλωτή λεπτομέρεια 3D στο πρόσωπο.

Plastic underwater fountain light, manufactured with robust black polyamide. This fixture is equipped with 
a waterproof resin filled LED bulb of 6W, 8W or 10W, in daylight white, warm white, blue or RGB colour. 
It comes with an H07RN-F neoprene cable with a total length of 1,65 m and bronze nut as cable entry. 
The custom round stand allows the light fixture to tilt as required and provides perfect stability in the 
installation area. The fixture has a height of 117 mm and is ideal for application in small or medium sized 
fountains and ponds equipped with calm water effects. 

• ULFD-2R has an identical design with ULFD-1R but is made of robust black polyamide.
• ULFD-3R has a round face.
• ULFD-4R has a slight 3D rounded face.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical data

Μονόχρωμο
Monochrome

Πολύχρωμο
Multicolour

Βασική έκδοση προσώπου 
Standard face look ULFD-2R16-WW ULFD-2R16-DW ULFD-2R16-B ULFD-2R24-M

Πρόσωπο με στρογγυλή όψη
Round face look ULFD-3R16-WW ULFD-3R16-DW ULFD-3R16-B ULFD-3R24-M

3D καμπυλωτή λεπτομέρεια στην όψη
3D-bending face look ULFD-4R16-WW ULFD-4R16-DW ULFD-4R16-B ULFD-4R24-M

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 1,65 m - 2x1,5 mm2 1,65 m - 2x1,5 mm2 1,65 m - 2x1,5 mm2 1,65 m - 2x1,5 mm2


