
Pro Light BG Limited
LED Application Company

Про Лайт БГ
Светодиодни приложения

цена
BGN/1

PLBG-HWG-C1-52CW 85.00 лв

PLBG-HWG-C1-52WW 85.00 лв

PLBG-HWG-C1-61CW

диоди - 6x1W; поток: 420 лумена
ъгъл на излъчване - 45°

цвят на излъчване: студен бял
входно напрежение: 24VDC

кабел - >20 см

140.00 лв

PLBG-HWG-C1-63CW

диоди - 6x3W; поток: 1200 лумена
ъгъл на излъчване - 45°

цвят на излъчване: студен бял
входно напрежение: 24VDC

кабел - >20 см

160.00 лв

PLBG-HWG-C2-63RGB

диоди - 6x3W; поток: 1200 лумена
ъгъл на излъчване - 25°
цвят на излъчване: RGB

входно напрежение: 24VDC
кабел - >20 см

199.90 лв

PLBG-HWG-C3-1-CW

диоди - 1x3W; поток: 270 лумена
ъгъл на излъчване - 45°

цвят на излъчване: студен бял
входно напрежение: 24VDC

кабел - >20 см

90.00 лв

ХАРАКТЕРИСТИКИ

всички цени са франко склад/магазин на продавача с начислен ДДС за налични на склад количества

контролери за управление на цветове и ефекти на RGB осветители:
PLBG-CTR-24V; PLBG-CTR-240V; PLBG-DMX512PRF; PLBG-CTR-RM-HV

при монтажа изолирайте връзките с термошлаух, а входите отверстия с течен силикон.
При поставяне на тялото в защитния корпус уплътнете добре преди да стегнете.

Не прилагайте усилие при монтажа. Продуктите са качествени и не изискват напасване или 
насилие.

тяло - лят алуминий
лицева гривна - неръждаема стомана

дифюзер - закалено стъкло 8мм
външен защитен корпус - алуминий

защитна лула за кабела
размери: външен диаметър - 166мм; дифюзер - 150мм

височина на тялото - 84мм
диаметър на защитния корпус - 159мм
дълбочина на защитния корпус - 116мм

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ
G3 - светодиодни осветители за вграждане 

G3-5-4-Водоустойчиви осветители за вграждане в настилки клас IP66

 ФОТО 

диоди - 52, 8мм; ъгъл на излъчване - 60°
цвят на излъчване: студен бял; топъл бял

входно напрежение: 220VAC
кабел - >20 см
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Pro Light BG Limited
LED Application Company

Про Лайт БГ
Светодиодни приложения

цена
BGN/1

PLBG-HWG-D1-31-CW 80.00 лв

PLBG-HWG-D1-31-WW 84.00 лв

PLBG-HWG-E1-1-CW

диоди - 1x1W; поток: 75 лумена
ъгъл на излъчване - 45°

цвят на излъчване: студен бял
входно напрежение: 24VDC

кабел - >20 см

33.60 лв

PLBG-LUL-B-170-12V

диоди - 15R15G15B x8мм; 
ъгъл на излъчване - 60°
цвят на излъчване: RGB

входно напрежение: 12V AC/DC
размери: Ø170/113

тяло: стомана и алуминий

24.00 лв

PLBG-LUL-E-200-240V

диоди - 40R40G40B x8мм; 
ъгъл на излъчване - 60°
цвят на излъчване: RGB

входно напрежение: 220V AC
размери: Ø200/65

тяло: неръждаема стомана и чугун

80.00 лв

всички цени са франко магазин на продавача с начислен ДДС за налични на склад количества

тяло - лят алуминий
лицева гривна - неръждаема стомана

дифюзер - закалено стъкло 6мм
външен защитен корпус - алуминий

защитна лула за кабела
размери: външен диаметър - 110мм; дифюзер - 100мм

височина на тялото - 90мм
диаметър на защитния корпус - 105мм
дълбочина на защитния корпус - 112мм

тяло - лят алуминий
лицева гривна - неръждаема стомана
дифюзер - закалено стъкло 12мм

външен защитен корпус - лят алуминий
защитна лула за кабела

размери: външен диаметър - 52мм; дифюзер - 40мм
височина на тялото - 70мм

диаметър на защитния корпус - 50/80мм
дълбочина на защитния корпус - 100мм

диоди - 3x1W; ъгъл на излъчване - 45°
цвят на излъчване: студен бял; топъл бял

входно напрежение: 24VDC
кабел - >20 см

контролери за управление на цветове и ефекти на RGB осветители:
PLBG-CTR-12V/24V; PLBG-CTR-240V; PLBG-DMX512PRF; PLBG-CTR-RM-HV

при монтажа изолирайте връзките с термошлаух, а входите отверстия с течен силикон.
При поставяне на тялото в защитния корпус уплътнете добре преди да стегнете.

Не прилагайте усилие при монтажа. Продуктите са качествени и не изискват напасване или 
насилие.
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