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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? 

  

 

Nedgravningsspots 
- anvendes som oplysning af skiltepyloner, facader, offentlige parker og gadebelysning. 
 

  
 

Mulighederne med nedgravningsspots beror på anvendelse privat og erhvervsmæssigt. I haven og 
indkørslen, samt til brug i forbindelse med oplysning af skiltepyloner, facader, offentlige parker og 
gadebelysning. Nedgravningsspotten kan fås med et symmetrisk og asymmetrisk lys i forskellig wattager og 
er som standard med hvidt lys. 
 

Herunder og på næste side illustreres nogle specifikationer på produktet. Vi står til rådighed med en 
uddybning hvis der er specifikke krav. 
 

  
LED nedgravningsspot, IP67. 
Størrelse: Ø240 x 185 mm.. 
Fås i spredningsgraderne: 10° 25° 40° 60°. 
Fås med 18 stk. eller 24 stk. LED dioder. 
18 stk.: 22,2W - 852 lm., 
24 stk.: 27,8W - 1072 lm... 
Tilgængelige LED farver: Varm hvid (3000K), Natur 
hvid (4500K), 
Kold hvid (6500K), RGB. 

LED nedgravningsspot, IP67. 
Størrelse: Ø190 x 185 mm.. 
Fås i spredningsgraderne: 10° 25° 40° 60°. 
Fås med 9 stk. eller 12 stk. LED dioder. 
9 stk.: 12,7W - 407 lm.. 
12 stk.: 15,8W - 529 lm.. 
Tilgængelige LED farver: Varm hvid (3000K), Natur 
hvid (4500K), 
Kold hvid (6500K), RGB 

 
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskskiltereklame.dk  

> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/466/sider/466.htm 
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LED nedgravningsspot, IP67. 
Asymmetrisk. 
Størrelse: Ø180 x 235 mm.. 
Fås i spredningsgraderne: 25°. 
Fås med 9 stk. eller 12 stk. LED dioder. 
9 stk.: 12,4W - 737 lm. 
12 stk.: 15,2W - 930 lm. 
Tilgængelige LED farver: Varm hvid (3000K), 
Natur hvid (4500K), 
Kold hvid (6500K) 

LED nedgravningsspot, IP67. 
Størrelse 1 stk. LED: Ø60 x 97 mm.. 
Størrelse 3 stk. LED: Ø 90 x 108 mm.. 
Fås i spredningsgraderne: 10° 25° 40° 60° 
Fås med 1 stk. eller 3 stk. LED dioder. 
1 stk.: 2W - 851 lm.. 
3 stk.: 4,2W - 248 lm.. 
Tilgængelige LED farver: Varm hvid (3000K), 
Natur hvid (4500K), 
Kold hvid (6500K)0 
Spredningsgraden 40° er en lagervare. 

   

 
Ej lagervarer, forventet levering 3 uger. 

 
Dess.: 100-100067-74 CLEAR 
 

Nedgravningsspots er et produkt der kan anvendes 
både hos private i haven og indkørsel og til andre 
forskellige formål, så som oplysning af skiltepyloner, 
facader, offentlige parker og gadebelysning.  
Nedgravningsspotten kan fås med et symmetrisk og 
asymmetrisk lys i forskellig wattager og er som 
standard med hvidt lys. 
Størrelse: Ø190 x 185 mm. 
Voltage: 24V 
Wattage: 12,7W 
Antal LED: 9 stk. 
Spredningsgrad: 40 gr. 
LED farve: RGB 
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