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general data

luminaire body aluminum

mounting type on an adjustable holder, to the ground

ingress protection IP 66

operating temperature range from -40° to +45° 

lifetime L80B10  60 000h

electrical data

nominal voltage 220-240V AC

nominal frequency 50-60Hz

luminaire nominal power 17W
protection class I

connection wire 3x0,75mm2 , (5x0,75mm2 for 1-10V)

wiring through, standard

connection wire 0,5m

dimming ON-OFF (options: 1-10V, DALI)

power supply inside the luminaire
optical data

optical system lens

material PMMA

light emission direct

light distribution symmetrical
lighting data 

light source LED 

light source power 15W
luminous flux from luminaire 2600 lm

luminous efficacy from luminaire 173 lm

colour temperature 4000K, (options :2700K, 3000K, 6500K)

colour rendering index CRI>80 (options: CRI>90)
colour tolerance SDCM SDCM<3
tolerance of luminous flux +/-10%

dane ogólne

korpus oprawy aluminium

typ montażu na regulowanym uchwycie, do podłoża

klasa szczelności IP 66

zakres temperatury pracy od -40° do +45°

żywotność L80B10  60 000h

dane elektryczne

napięcie znamionowe 220-240V AC

częstotliwość znamionowa 50-60Hz

znamionowa moc oprawy 17W

klasa ochronności I

podłączenie przewód 3x0,75mm2 , (5x0,75mm2 dla 1-10V)

okablowanie przelotowe, nieprzelotowe

przewód przyłączeniowy 0,5m

ściemnianie ON-OFF (na zapytanie: 1-10V, DALI)

zasilacz wewnątrz oprawy

dane optyczne

układ optyczny soczewka

materiał PMMA

emisja światła bezpośrednia

rozsył światła symetryczny

dane świetlne 

źródło światła LED 

moc źródła światła 15W

strumień świetlny źródła 2600 lm

skuteczność świetlna źródła 173  lm
temperatura barwowa  4000K, (na zapytanie: 2700K, 3000K, 6500K)
wskaźnik oddawania barw CRI>80 (na zapytanie: CRI>90)

tolerancja barwowa SDCM SDCM<3

tolerancja strumienia świetlnego +/-10%

Piston GOBO 140 
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Compact projector for illumination. Perfect to illuminate the facade, small architecture and green areas. The luminaire is a part of series of luminaires with different power and 
dimensions while maintaining a uniform design. Thanks to the replaceable GOBO, it allows to display any shapes, inscriptions, etc.

Kompaktowy projektor do oświetlenia iluminacyjnego. Idealny do oświetlenia elewacji, małej architektury oraz terenów zielonych. Oprawa jest częścią serii opraw o różnych mocach 
i gabarytach, przy zachowaniu jednolitego wzornictwa. Dzięki wymiennym GOBO umożliwia wyświetlanie dowolnych kształtów, napisów itp. 
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accessories | akcesoria
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white
biały 

light grey
jasny szary 

grey graphite
szary grafit 

anthracite
antracyt

grey
szary 

black
czarny 
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connector IP68 

 złącze IP68 

C - finishes | wykończenia

code
kod

luminous flux
strumień z oprawy

colour temperature
temperatura barwowa

power
moc

 źródła

luminaire
 nominal power

 znamionowa moc 
oprawy

diameter
średnica

height 
wysokość

weight
waga

box
karton

9036.144.CW 2600lm 4000K 15W 17W Ø140 180mm 2,7kg 210x210x350mm

T S

through
przelotowe

standard
nieprzelotowe

W - wiring | okablowanie


