Datasheet

BASSO
De BASSO is een aanlicht-armatuur voor wanden of bossages. Door het toepassen van een waterdicht bodemarmatuur
in de paal ontstaat een robuust armatuur ideaal voor openbare ruimten en bijvoorbeeld vakantieparken. De armatuur
is volledig opgebouwd uit massief kastanjehout met een diameter van 180-200mm. Door de eigentijdse en natuurlijke
uitstraling is de armatuur overdag nauwelijks aanwezig, maar in het donker ideaal geschikt voor het aanlichten van
objecten, bomen en struiken voor een optimale beleving.
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SPECIFICATIES

OPTIES

• Dikte: 180-200 mm
• Houtsoort: Kastanje
• IP klasse: IP54
• Spanning: 230 Volt
• Vermogen per ledmodule: 5 Watt (ledreflectorlamp
PAR16 met GU10 lampvoet)
• Lumen output per ledmodule: 480 lm
• Stralingshoek: 40 graden
• Levensduur: Iedere houtsoort heeft zijn eigen
duurzaamheidsklasse. Meer informatie hierover is te
vinden onder “Houtsoorten” & “Duurzaamheid”. De
ledmodule heeft een verwachte levensduur van 25.000
uur.
• Lichtdata: Lichtdata beschikbaar op aanvraag.

• Keurmerk: PEFC
• Accessoires: De BASSO is verkrijgbaar met of zonder
vloerbeugels. Zie hoofdstuk ‘paalhouders’ voor alle
technische gegevens van de verschillende paalhouders.
• Lichtkleur: Verkrijgbaar in 2.700, 3.000K & 4.000K.
• Aansluiting: Mogelijk met kabel of zonder kabel
(1mtr 3x 1,5mm2) . Standaard een gat van 32mm in de
armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
• Variaties : Bij Timberlab wordt ieder armatuur
zorgvuldig voor u geproduceerd. Naast de standaard
opties denken wij graag mee in variaties voor uw
toepassing. Denk hierbij aan een wandcontactdoos of een
afwijkende hoogte.
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Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd
en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten
welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en
worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.
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