TENSEO

2019

ROPE SYSTEM

É ISTO QUE REPRESENTAMOS.

PREÇO E PERFORMANCE
EM PERFEITA HARMONIA

RAPIDEZ NA ENTREGA
4 dias úteis

NÓS SOMOS O SEU ARMAZÉM
COM 98% DISPONIBILIDADE

SEDE E SHOW-ROOM

SHOW-ROOM

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13 – Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal

Visite o nosso show-room e conheça melhor a
SLV. Para além do contacto com algumas das
nossas mais recentes novidades pode compreender a nossa filosofia e os pilares que suportam a nossa marca. Contamos com a sua
visita.

Segunda a quinta-feira
08.00 - 18.00
Sexta-feira
08.00 - 13.00
Periodo Almoço
12.30 - 14.00
Telf +351 210 185 961
info@pt.slv.com

SATISFAÇÃO DOS CLIENTES
Damos um enorme valor em oferecer-lhe um serviço excelente. A nossa empenhada equipa
está pessoalmente disponível para si: segunda a sexta-feira, 8:00 – 18:00 (13.00h 6ª feira).
Contacte-nos ou visite o nosso sitio em slv.com.

Observe as condições de garantia em slv.com  Serviço técnico  Downloads  Condições de garantia.

5 ANOS DE
GARANT I A *

PROJETOS E
ACONSELHAMENTO
Acompanhamos o seu projeto.
Seja um simples conselho ou esclarecimento
técnico a nossa equipa está empenhada em
resolver as suas dúvidas e encontrar a melhor
solução para o seu projeto.
Caso necessite de um estudo luminotécnico estamos prontos a ajudá-lo(a).
Também encontra todas as informações, fichas
técnicas e dados luminotécnicos no nosso site
slv.com

NOBLO
SPOT
SALUNA

ASMARA

COMET

841 BW
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NOBLO SPOT · LV ROPE TRACK
A-A++

Desenho c/ as medidas

Informações acerca do produto
12V ~50Hz 12V DC
Material: alumínio / polimetilacrilato (PMMA)
Temperatura ambiente até 35°C
LED

0,35

25000

340°

90°

36°

Versão
420lm | 2700K | CRI>80
preto
450lm | 2700K | CRI>80
branco
450lm | 2700K | CRI>80
cromado

Ref. n.º

EUR

1002694

74,90

1002695

74,90

1002696

79,90

ASMARA · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: aço inox

máx. 35W QR-C51
opcional: LED

0,07

Desenho c/ as medidas

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Versão
GX5.3 | QR-C51
preto
GX5.3 | QR-C51
branco
GX5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139070

22,90

139071

22,90

139072

24,90

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

TELESKOP · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: latão / aço

máx. 20W QR-C51
opcional: LED

0,06

Desenho c/ as medidas

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Nota
Excl. lâmpadas.
Telescópio de 21-51 cm de altura ajustável

Versão
GX5.3 | QR-C51
preto
GX5.3 | QR-C51
branco
GX5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139080

27,90

139081

27,90

139082

29,90

COSMIC · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: aço / latão

máx. 35W QR-C51
opcional: LED

0,12

Desenho c/ as medidas

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Versão

Nota
Excl. lâmpadas

GX5.3 | QR-C51
preto
GX5.3 | QR-C51
branco
GX5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139090

32,90

139091

32,90

139092

34,90

SYROS · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: aço / latão

máx. 50W QR-C51
opcional: LED

0,16

Desenho c/ as medidas

350°

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Versão

Nota
Excl. lâmpadas.

GX5.3 | QR-C51
preto
GX5.3 | QR-C51
branco
GX5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139100

44,90

139101

44,90

139102

47,90

SALUNA · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: aço / latão

máx. 35W QR-C51
opcional: LED

0,21

Desenho c/ as medidas

350°

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Versão

Nota
Excl. lâmpadas.

GX5.3 | QR-C51
preto
GX5.3 | QR-C51
branco
GX5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139130

57,90

139131

57,90

139132

59,90

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

QRB · QR111
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: aço

máx. 50W QR111
opcional: LED

0,11

Desenho c/ as medidas

Lâmpadas recomendadas
LED G53 15W 40°
2700K 750lm CEE=A
17kWh/1000h
Ref. n.º 560232 | 99,90 EUR
LED G53 15W 40°
3000K 760lm CEE=A
17kWh/1000h
Ref. n.º 560234 | 99,90 EUR

Versão

Nota
Excl. lâmpadas.

G53 | QR111
preto
G53 | QR111
branco
G53 | QR111
cromado

Ref. n.º

EUR

139110

44,90

139111

44,90

139112

47,90

Birgit König, Malerei, koenigb.ac@gmail.com, www.birgitkoenig.de

COMET · QR-C51
C-A+

Informações acerca do produto

Especificações das lâmpadas

12V ~50Hz
Material: latão / latão

máx. 50W QR-C51
opcional: LED

0,2

Desenho c/ as medidas

Lâmpadas recomendadas
LED GU5.3 5,5W 36°
2700K 450lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001574 | 32,90 EUR
LED GU5.3 5,5W 36°
3000K 460lm CEE=A+
7kWh/1000h
Ref. n.º 1001575 | 32,90 EUR

Versão

Nota
Excl. lâmpadas.

GU5.3 | QR-C51
preto / transparente
GU5.3 | QR-C51
branco / transparente mate
GU5.3 | QR-C51
cromado

Ref. n.º

EUR

139120

44,90

139121

44,90

139122

49,90

139111

TENSEO · CABO BAIXA VOLTAGEM

CABO BAIXA VOLTAGEM
4 mm2
10 m

20 m

100 m

Voltagem máx.
Carga de corrente máx.
Material
Cor
Diâmetro
Comprimento
Peso

48
25
cobre / plástico
preto / branco / transparente
0,4
1000
0,48

48
25
cobre / plástico
preto / branco / transparente
0,4
2000
0,88 | 0,88 | 0,85

48
25
cobre / plástico
preto / branco / transparente
0,4
10000
4,4 | 4,4 | 4,26

Ref. n.º
EUR

1002602 | 1002603 | 1002604
16,90

139030 | 139031 | 139024
39,90

139040 | 139041 | 139004
209,00

139131

TENSEO · CABO BAIXA VOLTAGEM

CABO BAIXA VOLTAGEM
6 mm2
20 m

100 m

Voltagem máx.
Carga de corrente máx.
Material
Cor
Diâmetro
Comprimento
Peso

48
25
cobre / plástico
preto / branco / transparente
0,4
2000
1,23 | 1,23 | 1,21

48
25
cobre / plástico
preto / branco / transparente
0,4
10000
6,1 | 6,1 | 6

Ref. n.º
EUR

139050 | 139051 | 139026
54,90

139060 | 139061 | 139006
249,00

139090

ACESSÓRIOS TENSEO · SISTEMA DE CABOS DE BAIXA VOLTAGEM
Transformador 105VA

Transformador 12V AC | 50VA

aço / latão
Ø: 11 cm A: 11 cm
Peso: 1,6 kg
1 unid.
Versão
preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

138980
138981
138982

109,90
109,90
119,90

Unidade de alimentação

preto
branco
cromado

Versão
preto
branco
cromado

latão / vidro
Ø: 13,5 cm A: 11 cm
Peso: 3,05 kg
1 unid.
Ref. n.º

EUR

1002691
1002692
1002693

54,90
54,90
59,90

Peças de união isoladas

25A máx.
cobre
Ø: 1 cm A: 1,8 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.
Versão

Transformador 210VA

aço / latão
Ø: 11,1 cm A: 11 cm
Peso: 1,88 kg
1 unid.

Ref. n.º

EUR
9,99
9,99
10,90

Versão
preto
branco
cromado

preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

186360
186361
186362

18,90
18,90
19,90

Versão
preto
branco
cromado

Defletor de teto

Defletor 16cm

Defletor 6cm

alumínio / aço
Ø: 5 cm A: 16 cm
Peso: 0,12 kg
2 unid.

alumínio / aço
Ø: 5 cm A: 6 cm
Peso: 0,05 kg
2 unid.

preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

186640
186641
186642

74,90
74,90
79,90

Conjunto de suspensão

preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

1002697
1002698
1002699

32,90
32,90
39,90

Espaçador

preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

186340
186341
186342

22,90
22,90
24,90

Versão
preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR
37,90
37,90
44,90

Ref. n.º

EUR

186300
186301
186302

22,90
22,90
24,90

25A máx.
latão
Ø: 1,25 cm L: 9 cm
Peso: 0,82 kg
1 unid.
Versão
preto
branco
cromado

preto
branco
cromado

EUR
22,90
22,90
24,90

Ref. n.º

EUR

186330
186331
186332

19,90
19,90
22,90

alumínio / aço
Ø: 5 cm A: 11,5 cm
Peso: 0,08 kg
2 unid.

Espaçador com peça de união

1002700
1002701
1002702

Versão

Ref. n.º
181530
181531
181532

Suporte de parede 10cm

alumínio / aço
Ø: 5 cm A: 3 cm
Peso: 0,05 kg
2 unid.

alumínio
Ø: 1,25 cm L: 9 cm
Peso: 0,35 kg
1 unid.
Versão

preto
branco
cromado
Suporte de parede 3cm

aço / alumínio
Ø: 1,25 cm L: 18,6 cm
Peso: 0,162 kg
1 unid.
Versão

Versão

EUR
164,90
164,90
169,90

25A máx.
aço
Ø: 1 cm A: 11 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.

aço / latão
Ø: 5 cm A: 16 cm
Peso: 0,39 kg
2 unid.
Versão

Ref. n.º
138990
138991
138992

Tensor de cabo

25A máx.
alumínio / plástico
Ø: 1 cm A: 6,4 cm
Peso: 0,04 kg
2 unid.
186350
186351
186352

Versão

Ref. n.º

EUR

1002703
1002704
1002705

44,90
44,90
49,90

Versão
preto
branco
cromado

Ref. n.º

EUR

186310
186311
186312

34,90
34,90
34,90

CARATERÍSTICAS DOS PRODUTOS

A–A++

LED

LED

EEI
A1

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA TÉCNICA

Classe de eficiência energética
"Esta luminária é adequada para lâmpadas das classes de
eficiência energética..."

Classe de proteção
Um · Dois · Três
Dispositivo de segurança à prova de curto-circuito

Luminárias com LEDs integrados
"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As
lâmpadas contidas na luminária não podem ser substituídas."
(vide Regulamento 874/2012 da UE)
"Esta luminária contém lâmpadas LED integradas. As lâmpadas contidas na luminária não podem ser substituídas."
(vide Regulamento 874/2012 da UE)
Nota destinada ao utilizador final:
A fonte de luz desta luminária só pode ser substituída
pelo fabricante ou por um técnico de serviço por aquele
designado.

Resistência ao impacto do produto até ao valor especificado em joules
A classificação da resistência ao impacto IK é uma
medida que define o grau de proteção do equipamento
elétrico contra impactos mecânicos externos.
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ZONA DE APLICAÇÃO · MONTAGEM
Área de montagem
· Parede
· Teto
· Chão
· Parede/Teto
· Parede/Chão
· Teto/Chão
· Parede/Teto/Chão

Índice de eficiência energética
do balastro
Luz regulável com...
· C = Regulador de fase capacitivo
· L = Regulador de fase indutivo
· Uni = Regulador universal
· Triac C = Regulador de fase capacitivo por Triac
· Triac L = Regulador de fase indutivo por Triac
· 1–10 V
· Dali = Protocolo DALI
· Switch = Interruptor e/ou tecla

· Uso apenas para espaços interiores
· Inadequado para uso interno
· Classe de proteção IP
Permite a montagem do dispositivo feito de materiais cujo
grau de inflamabilidade não é conhecido.

Peso do produto em kg

Lâmpada adequada para utilização em candeeiros ou
luminárias ...
· com vidro protetor
· sem vidro de segurança

Rotação e articulação: Luminária
· Zona de rotação
· Zona de articulação
Rotação e articulação: Lâmpadas/Peças de candeeiros
e luminárias
· Zona de articulação

Diâmetro do cabo
em mm

O ângulo de meio-feixe, também chamado de ângulo de
feixe, é usado para identificar o feixe de luz. Quanto menor
o valor, maior o agrupamento.

Interligação de cabos...
· possível
· possível até ao número de candeeiros ou luminárias
especificado.
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Saída de luz
· direta
· direta-indireta
· feixe intensivo
· feixe intensivo e extensivo
Comprimentos do cabo pendente para luminárias
pendentes em cm

Conversor independente
(dispositivo de operação também para uso de luminárias
ou candeeiros)

SÍMBOLOS ESPECIAIS
Identifica os produtos com LEDs embutidos

Comprimento do cabo de rede em cm. Comprimento do
cabo em cm (com extremidade do cabo aberto).

Compatível com Smart Home
· Módulo SLV VALETO integrado
· SLV VALETO Capacidade com acessórios

Distância máxima do cabo no sistema de cabos de baixa
voltagem em cm

Identifica produtos incluídos pela primeira vez no catálogo.

Vida útil média de uma lâmpada ou de uma fonte de luz
em horas
A pedido, enviamos uma curva de distribuição de luz
para o produto em causa.

COOL
BEAM

Lâmpadas refletoras | Lâmpadas de iluminação direta
(sem «cool beam»): Carga térmica no feixe de luz, mas em
contrapartida quase nenhuma radiação de calor na parte
de trás do refletor
Referencia os produtos controláveis com telecomando

Referencia novas variantes de produtos existentes
· Nova variante de cor
· Nova variante de produto
· Sucessor

NE W
LOR
CO

MR

IR

FR

Indica lâmpadas com detetor de movimento (técnica de
micro-ondas (IR) / infravermelhos / rádio)
Dim to warm
Quanto mais reduzida a intensidade da luz, mais quente é
a sua cor.
· Função de carregamento USB
· Função de carregamento indutivo (sem fio) para
smartphones

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS – LUMINÁRIAS DE EMBUTIR
Referencia as nossas luminárias HighLIGHTS
Forma de abertura de montagem
Desenvolvimento de calor na superfície do projetor de
embutir no chão
Resistência ao peso do produto até o valor especificado
em toneladas. As medições são baseadas em construções
de betão.

Referencia produtos que podem ser individualmente
combinados consoante o gosto e o tipo de ambiente.
As luminárias podem individualmente ser pintadas ou coladas com papel de parede, após a aplicação de primário.
Referencia perfis que, a pedido do cliente, podem ser
encomendados em comprimentos individuais e completamente equipados.

INFORMAÇÕES DO CLIENTE
Indicações referentes ao desenvolvimento de calor na caixa de iluminação
As lâmpadas de halogéneo têm uma temperatura de funcionamento elevada
e podem levar ao aquecimento do respetivo compartimento da lâmpada. Esta
última apenas pode ser tocada quando arrefecida. Os candeeiros e luminárias
ou cabeças de iluminação ajustáveis que não possuam pegas de ajuste isoladas ou que, durante o funcionamento com a potência de lâmpadas máxima
permitida, excederem a temperatura de caixa máxima permitida em zonas
públicas de disposição, deverão ser montadas fora do alcance das mãos.
Como alternativa para reduzir a temperatura, estão disponíveis lâmpadas LED
para equipar como alternativa a maioria dos nossos candeeiros e luminárias
de halogéneo.
Fluxo luminoso
A quantidade total de luz gerada por uma fonte de luz é expressa em lúmens (lm).
Intensidade luminosa
A intensidade luminosa é o fluxo luminoso emitido por cada ângulo de espaço
e é especificada em candelas (cd).
Índice de reprodução cromática
As propriedades referentes ao índice de reprodução cromática de uma fonte
de luz é descrita com o índice CRI (do Inglês: «color rendering index»). No
caso das fontes de luz usadas em interiores, é prescrito um CRI de valor igual
ou superior a 80. As fontes de luz para exteriores deverão apresentar um CRI
igual a pelo menos 65.
Temperatura de cor
A temperatura de cor de uma fonte de luz é indicada em K (Kelvin).

Tenha em conta o seguinte:
Uma grande parte dos produtos apresentados neste catálogo é protegida por
marcas, desenhos de modelos, modelos de utilidade ou patentes. Uma violação dos direitos de proteção ou um uso do texto e layout sem a nossa permissão é proibida. Todos os produtos da nossa gama são sujeitos a um rigoroso controlo de qualidade e preenchem as normas de aplicação geral.
As ilustrações e informações contidas neste catálogo servem apenas para fins
exemplificativos e não são vinculativas em termos de cor, forma, modelo e
dados técnicos. Este catálogo contém uma seleção geral de produtos e não
foi concebido especificamente para um determinado país. Quaisquer desvios
das normas específicas de um país devem ser esclarecidas antes de se efetuar a encomenda. A SLV não se responsabiliza por eventuais normas técnicas divergentes.
Todas as indicações de peso e comprimento são especificadas em kg ou em
cm, a menos que indicado o contrário. Sujeito a alterações técnicas!
A apresentação dos nossos candeeiros e luminárias com fotografias de aplicação exemplificativas e realistas é possibilitada pela cortesia amigável e o
consentimento do proprietário ou criador dos respetivos ambientes ilustrados
nas mesmas. A todos aqueles que, graças ao seu consentimento, contribuíram para a criação e utilização das nossas fotografias, mais uma vez o nosso
profundo agradecimento.
Com a publicação deste catálogo, deixam de ser válidos todos os preços indicados nas listas e catálogos anteriormente publicados. Para todas as descrições/especificações do produto, reserva-se o direito a alterações e a erros.
Todos os preços indicados deverão ser considerados como preço de
retalho sugerido em euros, sem IVA.

LED padrão
Este é o modelo clássico de LED (LED de 3 mm ou 5 mm). Este foi desenvolvido originalmente para fins indicativos, por exemplo em painéis de instrumentos.
Padrão LED SMD
SMD significa «Surface Mounted Device» (dispositivo montável à superfície). É
um LED compacto, diretamente soldado sem ligações de fios na placa de
circuito. O SMD está disponível em vários tamanhos e oferece uma boa aptidão para fins de iluminação.
PowerLED
O PowerLED é um LED de alta potência, com uma potência igual ou superior
a 1W. Requer uma elevada estabilidade de corrente atual devendo portanto
ser em princípio usado com fontes de corrente constante. Na medida em que
devam ser ligados vários díodos emissores de luz, eles deverão ser ligados
em série. Não é permitida uma ligação paralela. Tenha em conta além disso a
sequência de instalação, para que os LEDs não sejam submetidos brevemente a correntes elevadas, podendo desta forma ficar danificados. Em princípio,
aplica-se o seguinte: primeiro, ligue totalmente o circuito secundário (LEDs no
driver) e feche o circuito primário (driver na fonte de energia).
Chip On Board LED (COB LED); LED de superfície
Trata-se aqui de um LED com uma forma extremamente plana. A vantagem
do LED COB é a boa distribuição de calor ao longo da sua superfície que está
em contato com o dissipador ou superfície de arrefecimento, possibilitando
uma elevada luminosidade e maior vida útil.
aço inox 304
(1.4301) É apresentada uma boa resistência à corrosão em meios ambientais
naturais (água, atmosfera urbana e rural) na ausência de concentrações significativas de cloro e sal. Contudo, o 1.4301 não é adequado para utilização em
piscinas ou afins, ou para o contacto com atmosferas salgadas, marítimas ou
salinas.
aço inox 316
(1.4404) Em meios ambientais naturais (água, atmosfera urbana e rural), bem
como em zonas industriais com concentração moderada de cloro e de sal, no
setor da indústria alimentar e farmacêutica, e no setor dos alimentos agrícolas, o 1.4404 apresenta uma excelente resistência à corrosão. 1.4404 não é
resistente à água do mar.
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40 ANOS DE SLV – 40 ANOS DE
FORTES PARCERIAS.

Desde 1979 que a SLV é líder na área da iluminação e das luminárias. Aliamos alta
qualidade, o mais recente design, desempenho de entrega e segurança futura a um preço
que atenda as suas necessidades. Na altura e tal como agora, contamos com parceiros
fortes - por isso, gostaríamos de agradecer a conﬁança em nós!
Experimente a luz e, em 2019, espere pelos grandes eventos, promoções emocionantes,
inúmeros novos produtos e surpresas especiais de aniversário!
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É ASSIM QUE FUNCIONA
Basta digitalizar o código QR e
CLÁSSICOS
INTEMPORA

encomendar o catálogo.

IS

Luminárias
de mesa e
de apoio
adequadas
a cada espaç
o.
Os clássico
s das luminária
s: as nossas
encaixam-se,
luminárias de
em qualque
mesa e de
r interior, graças
elegante, tornando
apoio
ao seu design
o escritório,
simples e
sala ou loja
mais atraente
s.

Ou ligue-nos:
1001462
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A++–E
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847

TL

A-A++
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A++–E

1001502

155702
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13
• Pedra de basalto e vidro fumado
• Interruptor na parte inferior da luminária

• Design elegante
• Corpo da luminária feito de bambu verdadeiro
• Interruptor de alavanca montado no centro

• Borda exterior iluminada
• Interruptor na base
• Espelho com ampliação 3x

Informações acerca do produto

Informações acerca do produto

230V ~50/60Hz
Material: basalto/vidro

100-240V ~50/60Hz 12V DC
Potência do sistema: 4,2W
Material: aço/plástico/vidro

Informações acerca do produto
220-240V ~50Hz 500mA
Potência do sistema: 12W
Material: bambu/aço

LED

IP 54

2,8

300

IP 44

340°

1002068

13

Ou envie-nos um e-mail:
info@pt.slv.com
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LISENNE
E-A++

27

90°

1,9

200

LED

30000

0,2

1,45

180°

180

25000

120°

Desenho c/as medidas

Desenho c/as medidas

Desenho c/as medidas

Nota

Nota

Nota

Ficha de segurança IP

Ficha de segurança IP

Transformador

Lâmpadas recomendadas
LED E27 7,1W 330°
2700K 806lm CEE=A+
8kWh/1000h
Ref. n.º 1001756 | 22,90 EUR

Especificações das lâmpadas
23W máx.
Ø: 5,9 cm máx. C: 15 cm máx.
opcional: LED
Versão
E27 | TC(…)SE
cinzento/castanho

Ref. n.º

EUR

155702

199,90

Versão
70lm | 3000K | CRI>80
cromado/branco

Ref. n.º

EUR

1001502

139,90

Versão
500lm | 2700K | CRI>80
bambu claro

Ref. n.º

EUR

1002068

189,90

slv.com

SLV Portugal
R. Margarida de Abreu, nº13
– Lj2
1900-314 Lisboa
Portugal
T +351 210 185961
info@pt.slv.com

