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Φωτισμός Σιντριβανιού
Fountain lighting 

Πλαστικό φωτιστικό σιντριβανιού LED, σειρά ULFD-8A
Plastic LED fountain light, model ULFD-8A  

Χαρακτηριστικά:
• Υλικό κατασκευής: μαύρο 

πολυαμίδιο.

• Βαθμός προστασίας: IP68.

• Χρώμα φωτισμού: λευκό, 
πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, 
πράσινο και RGB.

• 2,15 m καλώδιο neoprene 
H07RN-F 2x1,5 mm2.

• Λάστιχο στεγανότητας.

• Ντουί πορσελάνης. 

• Ανοξείδωτες βίδες.

• Υποβρύχια εγκατάσταση. 

Specifications:

• Material: black polyamide.

• Protection degree: IP68.

• Light colour: white, orange, 
blue, red, green and RGB.

• 2,15 m of H07RN-F neoprene 
cable size 2x1,5 mm2.

• Special insulating flange.

• Porcelain socket.

• Stainless steel fasteners.

• Underwater installation. 

ULFD-8A9-CWULFD-8A9-M

Φωτιστικό σιντριβανιού με συνολικό ύψος 217 mm, κατασκευασμένο από ισχυρό πολυαμίδιο σε μαύρο χρώμα. Η 
μόνωση του φωτιστικού πραγματοποιείται με λάστιχο στεγανότητας εγκεκριμένου υλικού και με τον μπρούντζινο 
στυπιοθλίπτη καλωδίου που διαθέτει. 
Το φωτιστικό παρέχεται με neoprene καλώδιο (H07RN-F) 2,15 m ενώ υπάρχει δυνατότητα επιλογής του μήκους του 
καλωδίου κατόπιν ζήτησης. Τα δύο καλώδια εξόδου που διαθέτει επιτρέπουν τη σύνδεση του φωτιστικού σε σειρά. 
Το φωτιστικό διαθέτει λαμπτήρες led ανοιχτού τύπου σε 12V- 22W που φέρουν 9 leds σε διαφορετικά χρώματα 
όπως άσπρο, πορτοκαλί, μπλε, κόκκινο, πράσινο αλλά και RGB χρωματισμούς. 
Η στρογγυλή του βάση, εμπλουτισμένη με μέταλλο, επιτρέπει την προσαρμογή του φωτιστικού κάτω από 
οποιασδήποτε πίεσης εφέ νερού. 
Τέλος, να αναφέρουμε πως η βάση του φωτιστικού διαθέτει 3 οπές για άμεση εφαρμογή του στον πυθμένα του 
σιντριβανιού ενώ η συγκεκριμένη επιλογή είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε μεσαίου μεγέθους σιντριβάνια με 
υψηλής έντασης εφέ νερού.

Underwater fountain light with an overall height of 217 mm. Made of strong black polyamide. It has a 
special insulating double flange and a bronze nut as a cable entry. This light fixture comes equipped with 
an adjustable 2,15m-long H07RN-F neoprene cable. Two cable outlets permit a series connection of light. 
Open type 12V-22W LED bulbs with 9 LEDs in a variety of colours: white, orange, blue, red, green and RGB. 
The metal round base provides perfect stability under any water effect intensity, while the three holes in 
the base firmly secure it to the bottom of the fountain basin. This particular model is ideal for medium sized 
fountains equipped with high-intensity water effects. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Technical data

Μονόχρωμο
Monochrome

Πολύχρωμο
Multicolour

Mοντέλο
Model ULFD-8A9-CW ULFD-8A9-O ULFD-8A9-B ULFD-8A9-R ULFD-8A9-G ULFD-8A9-M

Χρώμα 
Colour

  
Cool White

 
Orange

 
Blue

 
Red

  
Green

 
RGB

Αριθμός led  
No. of leds 9 9 9 9 9 9

Kelvin 6500 K - - - - -

Lumen 2340 558 570 997 1620 1062

Μήκος κύματος  
Wavelength - 585 nm 450 nm 620 nm 520 nm -

Ισχύς κατανάλωσης
Power consumption 22 W 9 W 22 W 14 W 22 W 22 W

Τάση
Voltage

12V-AC,  
50/60Hz

12V-AC,  
50/60Hz

12V-AC,  
50/60Hz

12V-AC,  
50/60Hz

12V-AC,  
50/60Hz

12V-AC,  
50/60Hz

Τύπος/διάμετρος λάμπας
Bulb type/diameter

Ανοιχτού τύπου πλακέτα CREE XP-E / 100mm
Open type led board CREE XP-E/100mm

Γωνία ακτινοβολίας
Radiation angle

25° beam (ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται)
25° beam (depending on the used lens)

Θερμοκρασία λειτουργίας
Operating temperature

έως +70°C 
up to +70°C

έως +70°C 
up to +70°C

έως +70°C 
up to +70°C

έως +70°C 
up to +70°C

έως +70°C 
up to +70°C

έως +70°C 
up to +70°C

Καλώδιο H07RN-F
Cable H07RN-F 2,15 m - 2x1,5 mm2

Tιμή (€)
Price (€) 292,46 292,46 292,46 292,46 292,46 292,46
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