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Kanlux SONOR GU10 е повърхностно монтиран осветител с
допълнителна LED лента. Благодарение на два независими
източника на светлина, тази лампа може да свети по три
различни начина. Светва само LED лентата (ефект на
осветения таван, идеално решение като вечерна светлина),
само крушката в корпуса свети (благодарение на
пластмасовия абажур, осветителното тяло изглежда като
интегриран), третият вариант е едновременното осветление
на двата източника на светлина и пълно използване на
възможностите на осветителното тяло. За най-добър ефект
се препоръчва използването на крушки с цветна температура
3000 K. За лампи Kanlux SONOR препоръчваме да използвате
двугрупов (двоен) превключвател, за да се възползвате
максимално от възможностите за осветление на тези
фитинги.

ОБЩИ  ДАННИ:

Цвят: черен
Място на монтаж: за монтаж върху таван
Място на приложение: на закрито
Минимално разстояние от осветявания обект: 0,5m
Възможност за използване с димер: не
Сменяем източник на светлина: да
Продуктът не е подходящ за прикриване с
термоизолационен материал: да
източник на светлина включен в комплекта: не
Височина [mm]: 120
Диаметър [mm]: 100
Интегриран LED източник на светлина: да

ТЕХНИЧЕСКИ  ДАННИ:

Номинално напрежение [V]: 220-240 AC
Номинална честота [Hz]: 50
Максимална мощност [W]: max 10
Номинална мощност (LED) [W]: 4
Категория на защита от токов удар: I
Материал на дифузера: пластмаса
Източник на светлина: PAR16
Вид диод: LED SMD
Светлинен поток [lm]: 100
Цвят на светлината: топлобял
Цветова температура [K]: 3000
Устойчивост на цвета [SDCM]: ≤6
Индекс на цветопредаване Ra: ≥80
Цокъл: GU10
Експлоатационен срок на лампата [h]: 20000
Брой цикли вкл. / изкл.: ≥15000
Обхват на околната температура, на която може да
бъде изложен продуктът [°C]: 5÷25
Осветителното тяло е пригодено за източници на
светлина от енергиен клас: A++,A+,A
Материал на корпуса: сплав на алуминий
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Вид присъединение: самозаключващи се клеми
Обхват на напречните сечения на използваните кабели
[mm²]: 1,5-2,5
Комплектът на осветителното тяло обхваща LED лампи
от енергиен клас: A++,A+,A
Време за загряване на лампата [s]: ≤1
Време за пускане на лампата [s]: ≤0,5
Степен на защита IP: 20


